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 16 september 2013 - allt 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 5 30 september TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 6 14 oktober TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 7 28 oktober TL (tips) 
 
 

Hej! 
 

I slutet av denna vecka infaller höstdagjämningen. Då finner vi det lägligt att nu utkomma var 14:e dag. 
Självklart ser vi att alla medlemmar bidrager på något sätt med loggar, info, artiklar, reseberättelser – you 
name it! Bulletinen bygger helt, som du vet, på bidrag från våra medlemmar. Välkommen! 
 

Säsongen för våra NA-freaks har startat. Precis lagom har NRC-loggen nått alla som köpt den via klubben. 
På prov publicerar vi i detta nummer en första update över sådant som hänt sedan sammanställningen 
avslutades den 15 augusti. Är det något som våra medlemmar vill att vi skall fortsätta med? Vi är öppna för 
kommentarer. 
 

NRC AM Radio Log – NRC Antenna Pattern Book 
För info, se “Sekreteraren”. 
 

Lite om innehållet utöver de fasta spalterna 
* JER minns, tredje avsnittet 
* Sommarträffen 2013 i Pörkenäs – TH 
* A Quest to Save AM Before It’s Lost in the Static – The New York Times 8.9.2013 via UQ 
 

Som dessert några smakfulla QSL 
* Antena Braşovului-1197 kHz – CB och JOUR-1233 Nagasaki – JOB 
* LV8 R Libertador-780 kHz – LSD 
* JOB är en pålitlig bidragsgivare, här fint promotion-material från KGY-1240 som får avrunda detta Eko.  
 

Vi tackar våra trogna bidragsgivare. Våra spalter står emellertid öppna för fler… 
  
Sidan avslutas med en ny logotype från CKMX-1060 som tyvärr lämnat countryformatet. Flera har på nätet 
yttrat sig om detta och man undrar för hur länge? Bell kanske får göra ”mittåt”?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa  
Stoppdatum 

30/9 
TL (tips) 
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                                                                  ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
                              
 
 
 
 

Notering i loggen: 
BE/FdF = Bengt Ericson som lyssnat i Figueira da Foz, Portugal (EDXC-konferensen) 
 

Europa 
 810 3.9 0229 SER R Madrid nästan jämnstark med BBC denna enda natt. FD 
 873 2.9 2155 SER R Galicia, Santiago de Compostela. “Radio Galicia, Cadena SER, desde 

Compostela para el centro de Galicia, 873 de onda media, 95.2 de FM, Radio Galicia 
Cadena SER …” FD 

 900 5.9 0355 COPE Vigo. “87.8 FM 900 onda media COPE Vigo”. FD 
 900 11.9 2058 COPE Vigo med lokalanrop. JE 
  964,57  10.9  2135  Radio AM, Brzenko driver omkring från dag till dag. Kör 

mycket polsk popmusik men också internationella Oldies 
som "Rasputin". ID låter som "Twoje Radio AM". Ganska 
bra styrka men störd av 963. Noterad redan den 4/9 för 
första gången, därefter hörd varje dag. TN 

 990 11.9 2059 SER R Bilbao stark här nu när tysken är borta. Cádíz fick jag dock inte igenom JE  
 990 6.9 2233 SER R Cádiz. ”Radio Cádiz 990 onda media 90.8 FM”.   FD 
1044 11.9 1959 SER R Valladolid med en radda anrop. San Sebastián överröstades. JE 
1116 6.9 2057 SER R Pontevedra, Pontevedra med lokalt fönster. Promo för “esporto popular” på 

“Estado Puno?”. JE 
1116 6.9 2155 SER R Pontevedra. ”Radio Pontevedra 1116 onda media 98.7 FM”. FD 
1116 11.9 1959 SER R Pontevedra. ”Radio Pontevedra onda media” och klämde in en snutt “modern 

jazz” i sitt fönster. JE 
1134 5.9 0355 COPE Astorga. ”1134 onda media COPE Astorga”. FD 
1134 11.9 2159 COPE Astorga stark. JE 
1134 2.9 2303 COPE Pamplona. FD 
1134 11.9 0355 COPE Salamanca. “100.3 FM y 1134 onda media COPE Salamanca” FD 
1143 12.9 0355 COPE Ourense. ”88.9 FM y 1143 onda media COPE Ourense” FD 
1143 13.9 2159 COPE Orense, Orense id-ade här. Flera på frekvensen men Orense enda som gick att 

tyda. JE 
1179 6.9 2057 SER R Rioja, Logroño slogs med tysken om utrymmet. JE 
1179 11.9 1958 SER R Rioja, Logroño. ”Radio Rioja Cadena SER, 1179 de onda media, 91.8 de FM, 

Radio Rioja”. FD 
1224 3.9 1929 COPE Albacete. ”97.4 100.7 FM 1224 onda media COPE en la Provincia de 

Albacete”. Lugo och Huellas klart vanligast. FD 
1224 6.9   2158  COPE Albacete med lokalt id och en promo för en invigning – ”inaguración”. Helt 

ny för mig och flera andra under. RÅ 
1224 6.9 2059 COPE Lugo, Lugo den som gick bäst bland flera på frekvensen. JE 
1224 7.9 2155 COPE Mallorca, Palma de Mallorca. ”90.9 y 103.5 FM, en onda media 1224, COPE 

Mallorca”. FD 
1224 13.9 2059 COPE Huelva, Huelva id-ade. JE 
1287 6.9 2057 SER R Castilla de Burgos, Burgos “La Cadena SER Castilo y León” JE 
1296 6.9 2059 COPE Valencia, Valencia med frekvenser i anrop. JE 
1503 10.9 0600 AFN, Lajes ”The Eagle” var ID före nyheterna. Det var den vanliga AFN-stilen med 
    klipp från olika amerikanska nyhetsbyråer. RNE stationerna på frekvensen hade  
    nästan försvunnit tack vare soluppgången. Nyhetsstilen var densamma som AFN har 
    i Europa. Signalpeak var 0605 sedan kom spanjorerna sakta tillbaka och 0620 fadade 
    AFN bort. Lajes är en stor US Air Force-bas på ön Terceira. Se mer på YouTube om 
    basen under ”Lajes”. Loggningen gjordes från 10:e våningens balkong på Sweet 

Atlantic Hotel i Figueira da Foz. BE/FdF 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1521 4.9 2158 SER R Castelló, Castelló, fotbollspromo och “Cadena SER en Radio Castelló”. JE 
1521 8.9 2227 SER R Castellón. ”91.2 FM 1521 onda media www.RadioCastellon.com”. FD 
1530 8.9 1930 PEF Funchal, Madeira gick utmärkt med sång och musik samt kommersiella inslag. 
    Vid 21-tiden tog VOA Sao Tomé över med nyheter på engelska. BE/FdF 
1539 4.9 2159 SER R Elche, Elche med ett lokalt pass och bl a “radioelche.com”. Stark. JE 
 
 
 
 
 
 
 
1539 13.9 2058 SER Manresa, Manresa lokala nyheter. Klart starkare än Elche den här gången. JE 
1575 14.9 0159 SER R Cordóba med ID som epost-adressen.   FD 
1602 13.9 2059 SER Linares, Linares med dubbla id på bara några sekunder. Seagull väldigt stark 

här. JE 
1602 2.9 2155 SER R Segovia. ”Radio Segovia 1602 onda media”.   FD 
    /Spanienlyssningen tycks ha fått en renässans! Är det FD som dragit igång denna? 

Trevligt tycker red med 138 MV-spanjorer i pärmen – sorteras under avdelning 
skryt! –tl/ 

 
Asien 
1458 7.9 1511 AIR Barmer. Heard already with tests of the new transmitter in spring, but they 

didn't verify the non-stop music programme. Heard almost daily in August, but too 
late for local ID. Only now I managed to get the ID and confirmed by two Indian 
DXers. I thought this might have been the first appearance for this in Finland, but 
apparently it has been heard a couple of times. MR /Congrats, OM –tl/ 

 
Nordamerika 
 540 7.9 0359 CBT Grand Falls-Winsor NL med lokalID ”This is CBC 540 AM in Grand Falls –

Winsor -Canada lives here”  BIH    
 560 7.8 0404 WGAN Portland ME en av de vanligaste 

ODD     
 570 7.8 0356 WMCA New York NY stark och ren med id 

efter bön och lovsång, ODD 
 580 9.8 0342 CFRA Ottawa ON just nu dominant. ODD 
 600 7.9 0359 CBNA St Anthony NS ”This is CBC 600 AM 

in St Anthony –Canada lives here”.  Man kör alltså vidare med samma typ av lokal-
ID denna säsong också BIH 

 610 8.9 0330 WIOD Miami FL kom starkt igenom efter att ha varit aningen ovanligare förra 
säsongen BIH 

 640 7.9 0359 CBN St John NL ”This is CBC 640 AM in St John – Canada lives here” Rätt 
frekvens och ID även här! BIH 

 680 13.9 0426 WRKO Boston MA har svårt att helt överrösta CFTR. ODD 
 680 7.8 0407 CFTR Toronto ON med sitt vanliga "6-80 News" ODD 
 750 7.9 0359 CBGY Bonavista Bay NL men här körde man ut 540´s lokal-ID istället BIH 
 770 7.8 0405 WABC New York NY med "ABC News", vad annars? ODD 
 790 8.9 0400 WAXY South Miami FL medan R Reloj lurade i bakgrunden  BIH 
 820 8.9 0330 CHAM Hamilton ON kör numer Comedy, får se hur länge de går… BIH 
 850 8.9 0330 WFTL West Palm Beach FL klämde i med ett call-ID här BIH 
 880 7.9 0248 WCBS New York NY  "cbsnewyork.com"  BOS 
 890 6.9 0206 WLS Chicago IL fint med väderrapport. BOS 
 930 6.9 2358 CFBC St John NB nu med "Country Favourites"  BOS 
 930 12.9 0350 CFBC St John NB överröstade CJYQ med en country-låt. ODD 
 930 13.9 0348 CFBC St John NB ”Only on Your Country favorites 93 – CFBC!”. RÅ 
 930 7.9 0132 CJYQ St John's NL med ett regelrätt "CJYQ".  BOS 
 940 8.9 0330 WINZ Miami FL ”The sports animal” gick fint BIH 
 



 950 8.9 0202 CFAM Altona MB 
 950 4.9 0017 CKNB Campbellton NB TBV
 950 6.9 0007 CKNB Campbellton NB 
 960 7.9 0335 WEAV Plattsburgh NY 
 970 9.8 0415 WZAN Portland ME med reklam för "Indian"
 970 7.9 0400 WZAN Portland ME med CBS News 
 970 13.9 0403 WZAN Portland ME med ett svagt id efter nx. Behöver gå bättre för att jag ska få 

dem att lossna för rpt. Har alltid lyckats missa denna. RÅ
 990 12.9 0304 CBY Corner Brook
1000 6.9 0235 WMVP Chicago IL 
1010 6.9 0032 WINS New York NY
1010 8.9 0200 CFRB Toronto ON
1020 9.8 0400 KDKA Pittsbur
1030 6.9 0000 WBZ Boston MA fint 
1040 6.9 0219 WHO Des Moines IA 
1050 8.9 0300 WEPN New York NY 
1050 8.9 0200 CHUM Toronto ON 
1060 12.9 0130 WQOM Natick MA med EWTN
1060 6.9 0207 KGFX Pierre SD  IDade lite överraskande men hördes sedan även de två kommande 

nätterna plus någon fler natt. Ibland mycket stark.  BOS
1080 8.9 0300 WTIC Hartford 
1080 12.9 0120 WTIC Hartford CT väldigt stark nu i höst. Har även den börjat köra Red Sox 

Network”. Bara WEEI
1080 13.9 0600 WTIC Hartford CT med id precis nån sekund innan timmen. Har haf

på sistone. RÅ
1110 8.9 0200 KFAB Omaha N
1120 8.9 0201 KMOX St Louis MO 

som annonserades i sportkedjeprogrammet!  
1130 6.9 0218 KTCN Minneap
1130 6.9 0000 WBBR New York NY
 
 
 
 
 
 
1140 9.9 0200 KSOO Sioux Falls SD med fint ID mm 
1140 5.9 2359 CBI Sydney NS  med lokal
1150 9.9 0200 WHBY Kimberly WI 
1160 7.9 0200 WYLL Chicago IL daglig gäst vecka 38. 
1180 7.9 0230 WHAM Rochester NY med nyheter. 
1190 6.9 0231 WOWO Fort Wayne IN  sportade
1190 7.9 0233 WLIB New York NY annonserade på en musikgudstjänst. Kano
1190 12.9 0300 WLIB New York NY dominant här numera. 
1190 12.9 0301 WLIB New York NY  hörs nu lika bra som före Superstorm Sandy efter att ha varit 

ganska transparent förra vintern. 
1190 8.9 0303 CFSL Weyburn SK 

90” ID BIH 
1200 5.9 2341 WXKS Newton MA  "Bloomberg 1
1200 7.9 0230 WXKS Newton MA med Bloomberg. JE
1200 14.9 0340 WXKS Newton
1200 6.9 0229 KFNW West Fargo ND  mycket övert
1200 10.9 0200 WOAI San Antonio TX  ensam och stark. 
1200 5.9 0143 CFGO Ottawa ON “
1200 7.9 0330 CFGO Ottawa ON
1210 5.9 0200 VOAR St John´s NL. 1210,
1220 10.9 0231 CJRB Boissevain MB  
1230 12.9 0259 CHFC Churchill MB  IDade med FM
 

CFAM Altona MB gick kanon. BOS 
CKNB Campbellton NB TBV 
CKNB Campbellton NB fint ID BOS 
WEAV Plattsburgh NY "960 The Zone" BOS 
WZAN Portland ME med reklam för "Indian" mc. ODD 
WZAN Portland ME med CBS News BIH 
WZAN Portland ME med ett svagt id efter nx. Behöver gå bättre för att jag ska få 
dem att lossna för rpt. Har alltid lyckats missa denna. RÅ 
CBY Corner Brook NL bra med vädret för N & L. BOS 
WMVP Chicago IL "ESPN Chicago" men även callet hört. Mycket lokalt. 
WINS New York NY "1010 Wins Accuweather" BOS 
CFRB Toronto ON "News Talk 1010 Toronto"  BOS 
KDKA Pittsburgh PA i strid med Cuba, troligen Guamá. ODD
WBZ Boston MA fint BOS 
WHO Des Moines IA med snyggt ID. BOS 
WEPN New York NY IDade med callet i ESPN Deportes Radio. 
CHUM Toronto ON "TSN 1050"  bröt igenom NY-stn. BOS 
WQOM Natick MA med EWTN-annonsering. JE 
KGFX Pierre SD  IDade lite överraskande men hördes sedan även de två kommande 
nätterna plus någon fler natt. Ibland mycket stark.  BOS 
WTIC Hartford CT fint men upp kom en SS ett tag med "W" någonting. 
WTIC Hartford CT väldigt stark nu i höst. Har även den börjat köra Red Sox 
Network”. Bara WEEI-anrop. JE 
WTIC Hartford CT med id precis nån sekund innan timmen. Har haf
på sistone. RÅ 
KFAB Omaha NE  även fler nätter vecka 38. BOS 
KMOX St Louis MO hann både ID:a och dra en reklam i den tio sekunders lucka 
som annonserades i sportkedjeprogrammet!  BOS 
KTCN Minneapolis MN  "Twin Cities New Talk 1130" bl a. BOS
WBBR New York NY  "Bloomberg 11-3-0" BOS 

ioux Falls SD med fint ID mm BOS 
CBI Sydney NS  med lokal-id  BOS 
WHBY Kimberly WI förstås. BOS 

icago IL daglig gäst vecka 38. BOS 
WHAM Rochester NY med nyheter. Starkare än Rebelde! JE 
WOWO Fort Wayne IN  sportade även de. BOS 
WLIB New York NY annonserade på en musikgudstjänst. Kano
WLIB New York NY dominant här numera. Ofta jazz px på kvälla. RÅ
WLIB New York NY  hörs nu lika bra som före Superstorm Sandy efter att ha varit 

ska transparent förra vintern. BOS 
CFSL Weyburn SK förvånade med att komma fram med C&W musik och ”AM 11

 
WXKS Newton MA  "Bloomberg 1200" men även hörd med callet. 
WXKS Newton MA med Bloomberg. JE 
WXKS Newton MA med relä av ”Bloomberg TV”. QRM Ottawa, RÅ
KFNW West Fargo ND  mycket övertygande, åtminstone i styrka …  

Antonio TX  ensam och stark. BOS 
CFGO Ottawa ON “Team 1200” helt ensam här. JE 
CFGO Ottawa ON “Team 1200” BOS 
VOAR St John´s NL. 1210,007 och inte alls så splashad som vanligt. JE
CJRB Boissevain MB  fint efter vädret med callet. BOS 
CHFC Churchill MB  IDade med FM-frekvensen i Thompson  BOS
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WZAN Portland ME med ett svagt id efter nx. Behöver gå bättre för att jag ska få 

Mycket lokalt. BOS 

. ODD 

callet i ESPN Deportes Radio. BOS 
 

KGFX Pierre SD  IDade lite överraskande men hördes sedan även de två kommande 

SS ett tag med "W" någonting. BOS 
WTIC Hartford CT väldigt stark nu i höst. Har även den börjat köra Red Sox 

WTIC Hartford CT med id precis nån sekund innan timmen. Har haft en bra period 

hann både ID:a och dra en reklam i den tio sekunders lucka 

BOS 

 

WLIB New York NY annonserade på en musikgudstjänst. Kanonstark. JE 
Ofta jazz px på kvälla. RÅ 

WLIB New York NY  hörs nu lika bra som före Superstorm Sandy efter att ha varit 

förvånade med att komma fram med C&W musik och ”AM 11-

200" men även hörd med callet. BOS 

awa, RÅ 
ygande, åtminstone i styrka …  BOS 

och inte alls så splashad som vanligt. JE 

frekvensen i Thompson  BOS 
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1240 7.9 0133 CKIM Baie Verte NL  med "VOCM"-relä. BOS 
1250 10.9 0230 CHSM Steinbach MB  "AM 1250 Radio" BOS 
1260 7.9 0400 WSUA Miami FL praktiskt taget ensam på frekvensen “Radio Caracol Miami, la 

Primera”. JE 
1260 7.9 0230 WMKI Boston MA med Disney JE 
1280 6.9 0213 WNAM Neenah-Menasha WI BOS 
1280 7.9 0230 CFMB Montréal QC med “indiskt”. JE 
1280 10.9 0233 CJSL Estevan SK BOS 
1290 7.9 0400 WJNO West Palm Beach FL annonserade men Puerto Cabello började komma allt 

mer. JE 
1290 14.9 0100 WJNO West Palm Beach FL med id före nyheterna. JE 
1290 8.9 0201 CFRW Winnipeg MB den som överröstade de andra vid ID. BOS 
1290 8.9 0303 CFRW Winnipeg MB med ESPN här  BIH 
1290 6.9 0204 CJBK London ON visade det sig vara som Idade i röran. BOS 
1300 8.9 0200 KGLO Mason City IA snyggt. BOS 
1300 7.9 0204 WOOD Grand Rapids MI   "West Michigan's …."-slogan plus ID. BOS 
1300 12.9 0330 WOOD Grand Rapids MI med id för “106.9 FM” och säsongspremiär för denna 

dominant. RÅ 
1300 12.9 0404 WOOD Grand Rapids MI på en livlig frekvens. ODD 
1300 7.9 0230 WGDJ Rensselaer NY med nyheter. JE 
1300 12.9 0300 WGDJ Rensselaer NY igen. Fint fram med id och ABC-news. JE 
1300 8.9 0330 WJMO Cleveland OH dominerade över halvtimmen med sitt ”Praise 1300” Flera 

Fanns med på QRGn  BIH 
1310 13.9 0300 WIBA Madison WI  ganska fri från ON denna gång. BOS 
1310 5.9 0152 CIWW Ottawa ON blir nog mest dominanta NA den här säsongen också...  JE 
1310 6.9 0204 CIWW Ottawa ON  hörd denna och varje natt i en vecka.  BOS 
1310 12.9 0400 CIWW Ottawa ON med mkt fint id precis på timmen då de gick som bäst. Kanske de 

behagar svara denna gång, hoppas vi! RÅ  
1320 5.9 0200 CJMR Oakville ON dominerade men Radio Isla tog stundtals över. JE 
1330 12.9 0301 WRCA Watertown MA med engelska och gammal jazz (swing). JE 
1350 7.9 0237 WOYK York PA verkar ha bytt till NBC Sports sedan förra säsongen. JE 
1360 12.9 0300 KHNC Johnstown CO  med fina ID, promo mm så drog iväg en rapport samma dag 

för att vara först i kön men tyvärr verkar deras policy oförändrad  BOS 
1360 2.9 0400 WDRC Hartford CT – god mot NA denne morgenen TBV 
1360 6.9 0000 WDRC Hartford CT med sitt multi-ID  BOS 
1360 7.9 0234 WDRC Hartford CT “The Talk of Connecticut”. JE 
1360 14.9 0452 WDRC Hartford CT vanligast här nu. RÅ 
1360 12.9 0254 KSCJ Sioux City IA före och efter KHNC. BOS 
1360 8.9 0159 KKBJ Bemidji MN med lokal reklam mm  BOS 
1360 8.9 0200 WTAQ Green Bay WI tog över från KKBJ. BOS 
1370 5.9 0200 WDEA Ellsworth ME med sport från Red Sox Network. JE 
1370 10.9 0306 WDEA Ellsworth ME  bara hörd med sport hittills men är väl NOS. BOS 
1370 13.9 0400 WDEA Ellsworth ME en trevlig stn med mysig mx som gått mycket bra på sistone. 

Släpper inte fram annat. RÅ 
1380 13.9 0300 WTJK South Beloit IL  "ESPN Radio 1380 WTJK South Beloit …"  BOS 
1380 8.9 0300 CKPC Brantford ON kör som vanligt över heltimmen en stund innan ID kommer  

BIH 
1390 6.9 0008 WEGP Presque Isle ME  ständigt närvarande. ID i regional-sporten. BOS 
1390 7.9 0500 WEGP Presque Isle ME var överraskande beskedlig i signalen. JE 
1390 8.9 0200 WRIG Schofield WI  ensam och stark. BOS 
1400 8.9 0400 WOND Pleasantville NJ trängde sig förbi CBG BIH 
1400 7.9 0259 CBG Gander NL "CBC Radio One, 1400 AM in Gander"  BOS 
1400 13.9 0400 CBG Gander NF med CBC News trots halvtimme i NF. RÅ 
1410 6.9 0000 WPOP Hartford CT med "WPOP"-id  BOS 
1410 7.9 0358 WPOP Hartford CT Fox Sports. JE 
1410 15.9 0257 WPOP Hartford CT med fint innan timmen. RÅ 
1410 9.9 0200 WIZM La Crosse WI  IDades trots ganska hög brusnivå. BOS 
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1410 7.9 0318 CJWI Montreal QC gick kanon. CPAM-ID bl a. Hörd många 
gånger på gamla 1610 men första gången för mig på nya 
frekvensen.  BOS /Yes, kommer ju från 1610 kHz. Kallar sig 
tydligen fortfarande CPAM? Varför undrar en okunnig red? –tl/ 

1410 7.9 0359 CJWI Montréal QC är i gång här med besked nu. Franskt med telefonsnack och 
musik. 1409,993. JE   

1410 12.9 0410 CJWI Montréal QC, den nya dominanten här, och kallar sig ofta för ”CPAM 14-10”. 
Kul med en ny sak och de lär ju svara, så… RÅ 

1420 14.9 0100 CKDY Digby NS med AVR och “Today´s Best Country. JE 
1430 12.9 0352 WNSW Newark NJ med id ”R Moscow” – sällan har jag varit så glad över att kunna 

ratta in Moskva! RÅ 
1430 14.9 0300 WNSW Newark NJ med “riktigt id” och Voice of Russia-id. JE 
1430 7.9 0125 WENE Endicott NY och Fox Sports JE 
1430 10.9 0230 KLO Ogden UT  en av de västligaste denna gång. BOS 
1430 5.9 0202 CHKT Toronto ON med “Fairchild Radio”  och “indiskt”. JE 
1440 5.9 0140 WRED Westbrook MA med ett “Big Jab”. Red Sox Network. JE 
1450 8.9 0208 KBMW Breckenridge MN med ett tydligt ID. BOS  
1450 6.9 0032 WPGG Atlantic City NJ  med "WPG"-idet i promo.  BOS 
1450 7.9 0048 WPGG Atlantic City NJ annonserade WPG Talk Radio och skulle “back to Mark 

Levin” JE 
1450 5.9 0129 AM Gold Halifax för första gången i höst. JE 
1460 14.9 0202 KXNO Des Moines IA  en av få NA denna natt. Och 15.9 nästan dött från NA trots 

skapliga rymdvädervärden. BOS 
1460 7.9 0159 WDDY Albany NY med Disney. EWTN-station lär väl vara WHCU. JE 
1470 8.9 2326 KWSL Sioux City IA med kanon-ads/ids och är fortfarande comedy. BOS 
1470 7.9 0306 WMBD Peoria IL sportade // 100.3 FM. BOS 
1470 6.9 0038 WLAM Lewiston ME  "870 and 1470 WLAM" BOS 
1470 7.9 0130 WLAM Lewiston ME “The Oldie´s Channel” och Beatles. JE 
1470 13.9 0356 WLAM Lewiston ME med ”WLAM 14-70”. RÅ 
1470 14.9 0320 WLAM Lewiston ME med sport och WLVP-anrop. JE 
1470 8.9 0159 KMNQ Brooklyn Park MN  kallar sig nu "La Raza" BOS 
1470 7.9 0241 WBKV West Bend WI  fint med lokal sport. BOS 
1480 7.9 0200 WSAR Fall River MA. Red Sox. JE 
1480 8.9 0200 WLMV Madison WI fortsätter med "La Movida". BOS 
1490 7.9 0204 WBAE Portland ME med sitt dubbel-id 1400/1490 efter nyheter. JE 
1490 8.9 0400 WBAE Portland ME uppe fint här med sina dubbel-IDn BIH   
1500 5.9 0130 WLQV Detroit MI överraskade med att helt tränga undan WFED. I stället var det 

Dos Mil som kom upp emellanåt. JE 
1500 7.9 0200 WLQV Detroit MI går alltid fint när det är öppet ditåt. BOS 
1500 6.9 0130 KSTP St Paul MN bra så här i säsongens inledning. "1500 ESPN" och lokala 

annonseringar. Första natten som jag spelade in lite. BOS 
1510 10.9 0300 KCKK Littleton CO stadig och ren. Annars halvdåligt runt denna heltim.  BOS 
1510 5.9 0130 WUFC Boston MA. Spanskspråkig sport huvudsakligen nattetid, men en del 

engelska reklamer och annonseringar. Ligger rätt på frekvens nu! JE 
1510 7.9 2300 WUFC Boston MA sportade på SS men IDade på EE.  BOS 
1510 7.9 0205 WLAC Nashville TN  "WLAC Forecast …."   BOS 
1520 6.9 0000 WWKB Buffalo NY  "Buffalo's Home for ESPN Radio" BOS 
1520 7.9 0100 WWKB Buffalo NY. Nu ESPN. JE 
1520 13.9 0300 KOKC Oklahoma City OK  med heltimmes-ID:et. BOS 
1540 6.9 0130 KXEL Waterloo IA  en av de starkaste som vanligt.BOS 
1540 6.9 0000 WDCD Albany NY  åter luft under vågorna. "The New 1540 AM WDCD"  BOS 
1540 7.9 0200 WDCD Albany NY “15-40 AM WDCD”. Häftig signal, men CHIN tog allt större del  

varefter tiden gick. JE 
1560 6.9 0001 WQEW New York NY  med bokstavs-id denna tid. BOS 
1560 7.9 0158 WQEW New York NY med Disney. JE 
1570 8.9 0400 WFLR Dundee NY var en redig överraskning som kom upp här. Kanadicken 

CKMW har nu lämnat MWn och öppnar upp för mer intressanta stner här BIH 
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1570 7.9 0300 CJLV Laval QC med huvudsakligen engelskspråkiga oldies. Stördes av Bethel plus 
ytterligare en spansktalande. JE 

1580 7.9 0248 CKDO Oshawa ON med önskemusik “from the 50´ies, 60´ies and 70´ies” Midnight 
Confessions och massor av kul musik och trevligt snack. JE 

1580 14.9 0320 CKDO Oshawa ON en av mina favoriter på bandet. Kärt återhörande, men det finns 
nog många som vill förbi denna. RÅ 

1590 12.9 0350 WAKR Akron OH med oldies och flitiga anrop.  Starkare än WARV som också 
fanns här. JE 

1590 7.9 0300 WARV Warwick RI med “Life Changing Radio” och nyheter. JE 
1600 8.9 0300 WKWF Key West FL ”The home of the Counch…” BIH 
1600 5.9 0129 WUNR Brookline MA lurades som så många gånger förr med sina annonseringar, 

men “Big Radio” är ett programnamn. JE 
1600 6.9 0001 WUNR Brookline MA  med legal ID. BOS 
1600 13.9 0337 WUNR Brookline MA id:ade fint på SS med ”Radio México”. RÅ 
1600 5.9 0130 WWRL New York NY gjorde paus i “Out and about” som inte lät särskilt kul... Inte 

så vanlig hos mig. JE 
1630 8.9 0200 KCJJ Iowa City IA  när jag gled in på X-bandet en stund. BOS 
1640 2.9 0350 WTNI Biloxi MS – dageffekt??  TBV 
1640 8.9 0400 WTNI Biloxi MS kom igenom med ett tydligt ”WTNI Biloxi” 
1650 12.9 0400 CINA Mississauga ON med “indiskt”. JE 
1660 12.9 0400 WCNZ Marco Island FL “Original Classic Country”. Första gången för mig efter 

formatbytet. JE 
1660 12.9 0400 WWRU Jersey City NJ med “Radio Korea” engelska i anrop. Gick bra före timmen, 

men fadade ut här. JE 
1670 12.9 0400 CJEU Gatineau-Ottawa QC med barnsånger och franska. JE 
1690 6.9 0300 CJLO Montréal QC dominerade här. Stnen är en ”Campus-community Radio” Som i 

år firar sitt 5årsjubileum. Svar via Stephanie Saretsky, Stn Mgr  BIH 
1700 12.0 0400 WJCC Miami Springs FL creole, men anrop på engelska. JE 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 
 
 
 
 890 14.9 0500 CMBC R Progreso, Chambas har tydligen fått igång sin tx eftersom den inte hörts på 

ca 2 år, då den tidigare var mycket dominant här, eller så har den kört med reducerad 
effekt. ODD     

1060 12.9 0129 CMDL R 26, Matanzas – möjligen samma program men inte helt i fas med 1140 
Surco. JE 

1060 14.9 0400 HIAJ R Amanecer, San Pedro de Macorís med id. Stillsam  musik sedan. JE 
1060 12.9 0436 XEEP Mexico, DF med id efter ett speciellt mx-px. ODD 
1120 12.9 0120 WMSW Hatillo PR “Radio Once”. 1120,006. JE 
1140 8.9 0400 CMIP R Surco, Ciego de Avila går nuförtiden ut även här. Svarade via Elvira Crespo 

som oxo bjöd in till semester hos dem BIH /Betald kanske? –tl/ 
1140 12.9 0117 CMIP R Surco, Morón 1120,002. Verkade vara något slags “minnesprogram” om 

9/11. JE 
1180 10.9 0346  CMBA R Rebelde har blivit vanlig här, så svårt hitta annat. RÅ  
1320 12.9 0302 XERJ Mazatlan SN med ett bra "La Nueva Ranchera" och omnämnande av Sinaloa 

mm som säkrade identiteten. BOS 
1320 11.9 2311 WSKN R Isla, San Juan, PR stark på 1319,996. Troligen Apolo som gick igenom 

ibland. JE 
1350 12.9 0001 CFFL R Ciudad del Mar, Aguado med id och musik och telefonnummer att ringa till 

om man ville prata i radio. JE 
1350 12.9 0300 CMLI R Victoria, Holguín med callbokstäver och allt. Tog förmodligen över 

Libertads sändare här. Stark. Kallade sig möjligen “Nueva Victoria”. JE 
1390 11.9 2330 WISA Isabela PR trängdes med WEGP (Red Sox...). Religiöst. JE 
 



1440 5.9 0203 HIAK R Impactante
Colombia. JE

1480 4.9 0403 WMDD R Tropical, Fajardo 
1540 5.9 0130 ZNS, Nassau gick 
1570 6.9 0217 XERF Ciudad Acuña CO  en av de sta
1620 12.9 0400 WDHP Christiansted

än Rebelde!. JE
1680 4.9 0300 HISV R Senda, San Pedro de Macorís 
1680 9.9 0408 HISV R Senda, San Pedro de Marcoís 
1700 8.9 0300 XEPE Tecate BC  med ”ESPN 1700”
 
Sydamerika 
 670 3.8 0401 YVLL R Rumbos,
 700 3.8 0404 HCRS2 Sucre, Guayaquil på denna svårt störda frekvens. 
 750 3.8 0417 YVKS R Caracas Radio, Caracas,
  820 3.8 0407 HJED Caracol, Cali "once y sieto minutos de la 

noche". ODD
1070 14.9 0400 HJCG R Santa Fé

dominerade tillsammans med cubanen. JE
1200 6.9 0403 HJNF RCN R Red/S

“RCN” TBV
1240 10.9 0403  OAU4V R María del Perú, Chilca med id efter timmen. RÅ 
1250 6.8 0406 OAX4L R Miraflores, Lima, "la Unica", "Nr uno" ODD
1340 11.9 2325 HJFB Amor Esté

så intensivt som vanligt. 1340,
1350 14.9 0402 ZYH201 R Capital, Rio Branco

slutet. FD 
1350 14.9 0030 HCVP2 Teleradio
1360 6.9 2202 ZYH650 R Iracema de Ipu

brasse kan möjligen ha sagt “Cidade”. JE
1360 12.9 0245 HJUO Oxígeno
1370 7.9 0035 ZYI800 R Vale do Capibaribe, 

nordöstlig “forro”
nyligen men på 1370,

1380 11.9 2314 YVNG Ondas del Mar
1390 6.9 2320 ZYI535 R Educadora

brasse. JE 
1390 2.9 2356 YVZA R Fé y Alegrí
1400 5.9 2310 OBX4W Callao Super Radio, Lima med fotboll
1430 6.9 2300 ZYJ200 R B2
1430 5.9 0139 HJKU AM 14

Emisora Kennedy”. JE
1440 4.9 0430 OAX4K R Imperial 2, Lima 
1460 5.9 0302 HJJW Em Nuevo Continente

Dios”. JE 
1470 5.9 0205 OAU4B R Capital

“spolierad” av en med usel modulation. JE
1470 6.9 2333  OAU4B R Capital
1470 5.9 0302 HJTB Ondas de Ibagué

sig vara stationen med den otroligt usla 
modulationen. Todelar
tydbart id med “Ondas de Ibagué

1500 6.9 2320 OBX4I R Santa Rosa
omöjliggjorde försöken id

1520 4.9 2301 L... R Chascomús
alldeles fel på och tentade som brasse p g a den tidiga timmen, men FD ledde mig 
rätt. JE 

 

Impactante, Santo Domingo på 1440,007. En till spansktalande var nog 
Colombia. JE 
WMDD R Tropical, Fajardo – 1479.999 TBV 

Nassau gick starkt och länge. “Voice of Bahamas”. CHIN upp emellanåt. JE
XERF Ciudad Acuña CO  en av de starkaste från NA och snyggt ID. 
WDHP Christiansted, St Croix, US Virgin Islands med BBC World S
än Rebelde!. JE 
HISV R Senda, San Pedro de Macorís – 1679.999 TBV 

R Senda, San Pedro de Marcoís med ett slut-ID och nationalsång BIH
XEPE Tecate BC  med ”ESPN 1700” urstark! Svarade snabbt via email. BIH

YVLL R Rumbos, Caracas, i svår kamp emot Rebelde. ODD 
HCRS2 Sucre, Guayaquil på denna svårt störda frekvens. ODD
YVKS R Caracas Radio, Caracas, mycket stark med "RCR" ODD
HJED Caracol, Cali "once y sieto minutos de la 
noche". ODD 

Santa Fé, Santafé de Bogotá 
dominerade tillsammans med cubanen. JE 
HJNF RCN R Red/Super, Cali – kom opp med 

TBV 
María del Perú, Chilca med id efter timmen. RÅ  

OAX4L R Miraflores, Lima, "la Unica", "Nr uno" ODD     
HJFB Amor Estéreo, Santafé de Bogotá tog sig igenom ett splatter som inte var fullt 
så intensivt som vanligt. 1340,004. JE 
ZYH201 R Capital, Rio Branco, AC anropade stort som ”Radio Capital Acre” på 

HCVP2 Teleradio, Guayaquil med fotboll. JE 
650 R Iracema de Ipu, Ipu, CE med id före A Voz do Brasil. Ytterligare en 

brasse kan möjligen ha sagt “Cidade”. JE 
geno, Cartagena “Oxígeno 13-60”. 1360,001 nu. JE 
Vale do Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe på 1369,

nordöstlig “forro”-musik, enligt Rocco Cotroneo i Italien, som själv hört samma 
nyligen men på 1370,004. JE. 
YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello splattrad men ganska stark. 

Educadora, Bragança, PA kort “Educadora” men uppvaktad av annan 

YVZA R Fé y Alegría, Caracas TBV 
OBX4W Callao Super Radio, Lima med fotboll JE 

200 R B2, Curitiba, PA med id, promo och häftig signal. JE
HJKU AM 14-30, Santafé de Bogotá med “glättig” musik och fina id. “AM 14

sora Kennedy”. JE 
Imperial 2, Lima – med sin split kom den over R Luxembourg  TBV

Em Nuevo Continente, Santafé de Bogotá med ett id och sedan “Palabra de 

Capital, Lima lyckades tränga igenom på en frekvens som var helt 
“spolierad” av en med usel modulation. JE 

Capital, Lima med bra signal. JE 
HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué (1470,002) visade 
sig vara stationen med den otroligt usla 
modulationen. Todelar-trudelutt och “nästan” 
tydbart id med “Ondas de Ibagué 14-70 AM”. JE 

Santa Rosa, Lima stark redan här och 
omöjliggjorde försöken id-a en brasse. 1489,827. JE 

Chascomús, Chascomús överraskade med ett fint id, som jag först kom 
alldeles fel på och tentade som brasse p g a den tidiga timmen, men FD ledde mig 

sid 8 

. En till spansktalande var nog 

starkt och länge. “Voice of Bahamas”. CHIN upp emellanåt. JE 
rkaste från NA och snyggt ID. BOS 

S Virgin Islands med BBC World Service. Starkare 

ID och nationalsång BIH 
Svarade snabbt via email. BIH 

 
ODD 

mycket stark med "RCR" ODD 

tog sig igenom ett splatter som inte var fullt 

AC anropade stort som ”Radio Capital Acre” på 

CE med id före A Voz do Brasil. Ytterligare en 

 
Santa Cruz do Capibaribe på 1369,994 med typisk 

musik, enligt Rocco Cotroneo i Italien, som själv hört samma 

en ganska stark. JE 
PA kort “Educadora” men uppvaktad av annan 

PA med id, promo och häftig signal. JE 
usik och fina id. “AM 14-30 

Luxembourg  TBV 
med ett id och sedan “Palabra de 

Lima lyckades tränga igenom på en frekvens som var helt 

Chascomús överraskade med ett fint id, som jag först kom 
alldeles fel på och tentade som brasse p g a den tidiga timmen, men FD ledde mig 
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1520 6.9 2303 ZYH635 R Regional de Ipu, Ipu, CE – ny för mig men alldeles för uselt för att kunna 
skicka rapport. JE 

1530 10.9 0359 OBU4C R Milenia, Lima bröt sig igenom med de karakteristiska ”Milenia”-utropen  
BIH 

1540 6.9 2302 ZYH611 R Sant´Ana, Tianguá, CE 1539,990. Stark men störd av en annan brasse på 
1540,034. JE 

1540 14.9 0406 OCU2X R TurboMix, Cajamarca riktigt stark igen på 1540,500.  Starka peruaner 
också på 1470 Capital, 1500 Santa Rosa och 1570 Bethel. JE 

1540,5 10.9 0359 OCU2X R TurboMix, Cajamarca  med fina Idn och ett rejält reklampaket BIH 
1550 14.9 0409 OBX4P R Independencia, Lima med bara prat. 1449,972. JE 
1580 5.9 0230 HJNA Antena 2, Robledo – inget lokalt förstås och en stund senare tog María helt 

över. JE 
1580 3.8 0437 HJRM Caracol Radio, Sincelejo,med sport och "Deportiva Caracol" ODD 
1590 5.9 0300 HJIP BBN 15-90, Envigado id-ade. Mycket musik den här morgonen. JE 
1590 14.9 0430 YVUD R Deporte, Caracas fada ut efter nationalsången. En till spansktalande här var 

troligen BBN. JE 
1600 6.9 2301 ZYK779 R 9 de Julho, São Paulo, SP med stort anrop och mycket fin styrka. JE 
1630 2.9 0230 LRM991 R América, San José, ER – 1629.828 TBV 
1640 26.8 2359 R Kalikanto, Chamaca, CU – 1640.011 TBV 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika 
1549,97 14.9 0400 Tent OBX4P R Independencia , Lima  gick fram ca 5 min med prat om orten BIH 
 

����� 
 
 

� Från e-posten 
Thomas Hulten 3.9.2013: 
Skickar en traditionell hälsning från det "gamla" Frekvensnytt-gänget i Österbotten. Sommarträffen begicks 
fredagen den 19.7 på mitt qth. Vi var 14 deltagare denna gång. Se separat reportage. 
 
Jan Edh 9.9.2013: 
Natten 4-5 september var det NA som dominerade bandet, så det märks att mörkret och hösten kommer 
krypande. Än så länge dock bara den vanliga (östliga) stationerna med tyngdpunkt NY/ON-området. 
Ingenting från FL t ex. Mot gryningen blev det sedan huvudsakligen Colombia. 
Nattens överraskningar kom också från Sydamerika där FD hjälpte mig med id; Radio Chascomús 1520 
som sunset-loggning och så ett “nästan tydligt” id från Ondas de Ibagué på 1470 som har sådan modulation 
att flera hundra Hz runt om är helt oläsbara och dränker allt i ett “brum”. 
 
10.9.2013: 
Ganska bra fart på bandet natten 6-7 september. Först några spanjorer – fyra för mig nya, sedan kom 
brassarna även om de flesta var svaga och “grötiga” Och därefter tog NA över med stationer på de flesta 
frekvenser. Kul också att det blev en “nykomling” som fastnade, CJWI på 1410. 
 
14.9.2013: 
Jag började den här natten, 11-12 september, i Fredriksfors med att kolla några Spanienfrekvenser och fick 
faktiskt fyra för mig nya. Inga brassar utan i stället började en blandning av Cuba/Puerto Rico och östkust-
NA höras. Bra fart och trångt på övre delen bandet då även en del Colombia och Venezuela var med. 
Signalerna försvann snabbt efter 04 UTC och alltså innan soluppgången då det bara var ett kraftigt brus 
som dränkte de få kvarvarande NA-dominanterna. 
 
15.9.2013: 
Konditionerna var egentligen rätt usla även om det hördes en hel del stationer natten 13-14 september. Jag 
fick faktiskt några nya spanjorer till att börja med den här kvällen också, men sedan var det trögt. Under 
större delen av natten dominerade NA men det var ont om ljusglimtar och dessutom väldigt ostadigt och 
stationerna gick bara korta stunder åt gången. Mot morgonen blev det allt mer spansktalande på  bandet och 
halvtimmen efter 04 UTC var det i stället en mix av nordliga peruaner och Colombia/ Venezuela. Efter 
0430 var det ett alldeles för starkt brus för att fortsätta. 
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Hasse Mattisson 12.9.2013: 
Skriver ett par rader redan nu för jag är på resande fot hela kommande helgen inkl måndagen. Har den 
senaste perioden lyssnat varje morgon - som vanligt, men har i stort sett varit mest NA av det allra 
vanligaste slaget plus en och annan do vanlig LA efter sr. Dessvärre inga ögonbrynshöjare. Så jag avstår 
från att belasta dig med dessa vanligheter. Har jagat lite extra på 780 då jag läste att en ny mast nu är uppe 
hos ZBVI.  
Den oid NA jag nyligen hade på 1640 skulle möjligen kunna vara den test som anges i MWN september-
numret, forskar vidare på det spåret. Så detta lilla fattiga meddelande blir mitt enda till kommande mv-eko. 
 

/NRC DX-News 80/29: 1640 Test Taunton MA – Test transmitter (WV1XBF) authorized for three months 
with D1 1000 to test whether the former WPEP 1570 site can be adapted for the use of WVBF 1530. –tl/ 
 

Odd Påg 14.9.2013: 
I all hast några få rader angående sista tidens lyssning – nästan varje morgon. Cx har varit ganska bra, som 
ofta är fallet denna tid, även om jag inte kan ståta med några! Har fortfarande besök av LSD, vi kollar varje 
morgon. 
 

Lisette Åkesson 15.9.2013: 
Lite tips från början av säsongen här, men inga ögonöppnare precis. Det går dock en del NA varje morgon 
just nu och det är skoj att åtminstone kunna njuta lite av TA-signaler. Det underliga är dock att det gått lite 
spridda skurar – allt från La Plata till NA vid samma tillfälle. Blir nog ofta så när det inte är någonsin 
distinkt topp. 
 

Fredrik Dourén 15.9.2013: 
Går på sparlåga lite grann och väntar på nytt QTH. 
 

Bo Olofsson 15.9.2013: 
Något av vad som surrat i luften i Furuögrund första halvan av september. Första koll dock 6.9 så kan ha 
gått någon dag dessförinnan också. En massa standardstationer så här i början. Jag tipsar bara dessa en gång 
per säsong så nu är det gjort… 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        16/9 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 

 

NRC AM Radio Log – NRC Antenna Pattern Book 
AM-loggen anlände den 9 september, Antenna Pattern Book kom, som vi kunde meddela i föregående 
nummer, redan fredagen den 30 augusti. Priset är i år SEK 245:- pr bok. Klubbens pg är 80 76 79-6. Vi 
uppskattar snabb betalning. 

 

Present AM antenna of LKB LLE Bergen 
This is the present AM antenna of LKB LLE Bergen Kringkaster (=Broadcasting Station), 
located on Askøy, NW of Bergen, Norway, a 15 metres Comrod. Last year's tests on 1314 
kHz brought in reports from Sweden and Finland. How far will we get this fall? We will 
also be on Shortwave 5895 kHz from an inverted "V". 
 

Test transmissions now on 5895 kHz USB, app. 45 watts, 1314 kHz will follow soon. Note: 
We still broadcast old announcements. New and updated will be in place next week. Reports 
to: styret@bergenkringkaster.no  If you would like a QSL please send us preferably 
Norwegian Stamps. (Svenn, LKB LLE Bergen Kringkaster/Radio Northern Star) 
 

 

Radio Day 2014 
Den 22 mars 2014 är datumet för denna konferens. Tidigare har den arrangerats på hösten, men nu alltså i 
mars. Platsen är Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam, Holland. 
 



sid 11 

  ARC           UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR        16/9 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                    Olle Alm, Timotejvägen 14, SE-341 38  LJUNGBY 
                                       Tel: +46-372-14179; e-mail: o.alm@telia.com 

 
 
Den nya säsongen fortsätter i lugnare takt men med bibehållen hög kvalitet. 
 

   BOS tar upp frågan om vad som räknas som SM-1 när det gäller QSL. Det har alltid varit datum för den 
tidigaste säkra loggningen som gäller, oberoende av i vilken ordning QSL:en kommer. Vill man framhäva 
ett svårt fösta QSL kan man t.ex. lägga till ”första kända QSL till Sverige, men NN hörde den tidigare”. 
 

   Det kan ha försvunnit någon anmälan tillsammans med alla fantastiska erbjudanden om bonusar och spel- 
vinster som Telias spamfilter inte rår på. Om någon saknar sitt bidrag ber jag så mycket om ursäkt och 
hoppas vederbörande vill göra sig besväret att sända om bidraget till nästa QSL-spalt. 
 
JOB – Jan Oscarsson 
Vision Radio Network, Australien 1611 epost, vykort v/s Ian Worby, Chief Executive Officer 
JOUR NBC, Nagasaki 1233 kort, brev /Se kortet längre fram i detta Eko –ed/ 
KFIG Fresno CA 940 epost v/s Jenna Lange, Inside Sales & Research /Se nedan, ed/ 
KGY Olympia WA 1240 epost med PDF-bilagor med stationshistorik mm v/s Heidi Persson, General Sales 
Manager /Reklamblad från stationen sist i detta Eko –ed/ 
CFNI Port Hardy BC 1240 epost v/s Andrew Davis, Program Director 
KWLM Willmar MN 1340 epost v/s Paul Stagg 
KLNG Council Bluffs IA 1560 epost, logga v/s Chuck Yates, Station Manager 
WSCO Appleton WI 1570 epost v/s Dave Edwards, Program Director 
 
RÅM – Rolf Åhman 
WRTO Chicago IL 1200 brev ..v/s Joshua Sigstad 
WSPQ Springville NY 1330 brev och jacka ..v/s Fred Haier och Ben Piche 
 
BOS – Bo Olofsson 
KVOR Colorado Springs CO  740   lång trevlig epost  V/s: Ray Uberecken, CE   (SM-1delad med JOB) 
WVAL Sauk Rapids MN  800  epostväxling som vanligt med Mark!  V/s: Mark Persons 
WGVS Muskegon MI  850  epost med satellitfoto av mastsystemet  V/s: Robert Lumbert   TNX HS! 
WFDF Farmington Hills MI  910  vänlig epost  V/s: Brian Christy, Promotion Coordinator 
KROP Brawley CA  1300  epost  V/s: Teresa Allen (Ex Goodspeed) för Larry Allen, GM 
KACI The Dalles OR  1300  epost som verifierar även Gregs egen röst  V/s: Greg LeBlanc, Ops Mgr 
KSID Sidney NE  1340  epost från en imponerad  V/s: Dave Collins, News Director 
KTOQ Rapid City SD  1340  epost  V/s: Christian Haugo, GM 
WINY Putnam CT  1350  trevlig epost  V/s: Karen Osbrey, Sales Manager    TNX superstorm Sandy? 
KBKB Fort Madison IA  1360  Kul epost  V/s: Steve Hexom   (SM-1delad med JOB) 
KFJL Central Point OR  1400  epost  V/s: Jacki Fjarli, Chief Operator   TNX OJS! 
WMAX Bay City MI  1440  intresserad epost  V/s: Steve Clarke, Operations Manager 
 

 
����� 

 
 
 
 

JOB: Logotype från KFIG som är nytt call på KYNO 940 kHz. Se history på 
http://en.wikipedia.org/wiki/KFIG Stationen är hörd ett flertal ggr tidigare i Sverige. KFIG är callet sedan 
6.10 2012, alltså bara 3 veckor innan jag loggade dem i Parka (PAX98) förra säsongen. 
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Germany 
All DLR LW/MW outlets are to leave the air, that's 153, 177, 207, 549, 756, 1269 & 1422 kHz. 
As far as I know the target date is Dec 31st, 2014. (Rémy Friess, mwcircle 1.9.2013) 
------------ 
990 Deutschland Radio Kultur, Berlin-Britz will stop broadcast at September 4. This is the station which 
formerly has broadcast the legendary “RIAS Berlin 1” program. Herewith the last remaining AM broadcast 
station from Berlin comes to end. See here for more: "Sender Berlin-Britz wird am 4.9. stillgelegt": 
http://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2013/britz.html 
(Jacob Roschy via Ydun’s Medium Wave Info 31.8.2013) 
----------- 
990 Berlin-Britz closed down at 0938 UTC today, September 4, 2013. (Harald Kuhl, mwcircle 4.9.2013) 
 
In fact the Berlin-Britz site in its entirety, closed September 4, turned off by Deutschlandradio director 
Willi Steul himself at 1138 local time, encircled by photographers and using the emergency push-button on 
the transmitter: http://www.radioeins.de/etc/medialib/rbb/rad/programm/medienmagazin/9/010.file.jpg 
The closure date has been chosen at short notice because on this very day the site first went on air in 1946. 
Originally the closure was scheduled for 30 June, audio circuits had already been cancelled accordingly. 
(Kai Ludwig, 4.9.2013 via DXLD) 
  
RIAS: The original transmitter from 1946 rated just 800 W. This was increased to 2,5 kW in March 1947 
and to 20 kW from June 1947, now on 611 kHz. In 1949 a 100 kW transmitter was opened so that all of 
East Germany was covered. Jamming started in 1950, when the frequency was 989 kHz, and ended on 23 
November 1978 with the implementation of the Geneva Plan. The power was stepped up to 300 kW in 
January 1953. The 100 kW transmitter became RIAS-2 using 683, 737 and finally 854/855 kHz until it was 
closed in 1990. (Summary by OA from “100 Jahre Rundfunktechnik in Deutschland”, edited by Gerd 
Klawitter, Funk Verlag Bernhard Klein e. K., Dessau, ©) 
 

Italy 
After a report by Fausto Fontana in the Associazione Italiana Radioascolto's FB page, I'm hearing a new 
Italian independent station on 1233 kHz. It broadcasts non-stop Italian music and IDs as "Radio Azzurra" 
(it means "pale blue radio"). According to Fausto it transmits from region Tuscany and indeed this is 
consistent with my observations, because with my ALA1530 loop I can easily separate Radio Azzurra 
(coming from West) from co-channel Media Veneta Broadcast (coming from North). Both stations are 
daytimers at S7 level in my location in Forli, northern Italy. 
 

And its audible here in Austria! Around 3-4 minutes audio in the last hour and in this short period a nice ID 
by female speaker. (Christoph Ratzer, MWC Facebook via Thomas Nilsson, ARC) 
 

Pakistan 
Per Hiroyuki Okamura tip, R. Pakistan was heard on 1260.001 kHz today until -1813, so apparently the 
planned 400 kW tx mentioned in the WRTH has now started. (Mauno Ritola, mwoffsets 19.8.2013 via 
Thomas Nilsson ARC) (See also log in MV-Eko 54/3 ed) 
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Ofcom News 
Licence renewals by Ofcom are as follows: 
Seven-year renewals have been granted to the following:  
Licensee/licence area/name of service/Frequency New expiry date 
GCap Media (AM) Limited/ Swindon & Wilts AM/ Gold; 936and 1161 kHz 11 October 2020 
Sabras Sound Limited/ Leicester AM/ Sabras Sound; 1260 kHz 6 September 2020 
Global Radio Limited/  Greater London AM/ Gold; 1548 kHz 15 October 2020 
GCap Media (AM) Limited/ Luton & Bedford AM/ Gold; 792/828 kHz * 14 October 2025 
*12 year licence 
 

Ofcom recently re-awarded the medium wave licence for Mont- 
gomeryshire to Radio Hafren Ltd. The Studios, The Park, Newtown, 
Powys SY16 2NZ.  

Radio Hafren broadcasts 24 hours on 756 kHz with a music led "AM radio for Mid Wales and the Borders". 
The station has been on the air since 2010, replacing Radio Maldwyn which had used the frequency since 
1993. (Ofcom 2.7.2013 via Steve Whitt) 
 
Radio 'in good health' says broadcasting watchdog ……………………………… 27 July, 2013 
Ofcom said listeners see radio as "accessible", "dependable" and "stimulating". Two surveys investigating 
attitudes towards radio have found its "enduring strength" continues, despite challenges from digital and 
mobile media. "Listeners' relationship with radio remains in good health," said Ofcom. 
 
The broadcasting regulator conducted the UK-wide surveys into radio's value in a digital age. 
 
Its research found local content was still important to listeners and that they were "generally satisfied" with 
how local radio delivered it. 
 
It said 82% of local radio listeners were satisfied with news provision on BBC local radio, compared to the 
70% satisfied with local news on local commercial radio. 
 
Local news was found to be the most valued aspect on BBC local radio stations, followed by weather 
updates and traffic and travel. Radio listening on a mobile phone has risen from 13% to 20% over the past 
year. 
  
Total UK radio industry revenues reached £1.19bn in 2012, an increase of 2.8% year on year.  
(http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-23464182)  (via Steve Whitt)  
 
BBC News 
BBC Radio York celebrates 30 years of Broadcasting ……………………………... 3 July 2013 
The station was launched at 6:30am on 4 July 1983 - a launch featured on the cover of the Radio Times. A 
year prior to its launch, a temporary AM service was broadcast for coverage of the visit to the city by Pope 
John Paul II. 
 
BBC Radio York was the only local radio station in 
North Yorkshire in its first nine years of operation. 
The independent commercial rival, Minster FM, 
began broadcasting on 4 July 1992. Stray FM, the 
independent station covering the Harrogate and 
Ripon areas, made its first transmission exactly two years to the day after Minster's launch and eleven years 
to the day after Radio York's launch. 
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Initially, the station was only on air for a few hours a day (6.30am to 1pm and 4pm to 6pm during the week 
with weekend programming restricted to 8am until around 2pm) and carried BBC Radio 2 the rest of the 
time. At first, local sports coverage was produced by BBC Radio Leeds. During the second half of the 
1980s broadcast hours slowly expanded. Afternoon broadcasting was introduced and programming started 
earlier in the day - 6am during the week and 7am over the weekend. Radio York also started producing its 
own sports programmes on Saturday afternoons but did not introduce its own Sunday afternoon 
programming until the end of the decade. 
 
Evening programming started in August 1986 when it joined with the other BBC local stations in Yorkshire 
in broadcasting an early evening service of specialist music programmes. But it was the launch of the BBC 
Night Network, in spring 1989, which provided BBC Radio York with a full-time service of regional 
evening programming, keeping the station on air until midnight seven days a week. Recent years have seen 
the introduction of some local evening programming, but even now Radio York, along with the majority of 
other BBC local stations, takes regional programming as a way to keep the station on air until 1am. 
The station broadcasts on 666 and 1260 kHz as well as on FM. 
(http://wikipedia.org/BBCRadio_York) (via Steve Whitt) 
 

Commercial Radio News  
Absolute Radio sold to Bauer ……………………………………………………… 29 July, 2013  
Absolute Radio has been sold to Bauer Media for around £20m-£25m. The news was announced to staff at 
One Golden Square by Absolute Radio CEO Donnach O’Driscoll. “I want to inform you that our owners 
Times of India have signed a conditional agreement to sell Absolute Radio to Bauer Media. This agreement 
is subject to regulatory approvals. 
 
Even though this agreement has been signed, the business remains wholly owned by Times of India until all 
relevant regulatory approvals have been secured. As a result, the senior management team including myself 
will remain at the helm and we, along with yourselves, will continue to focus on our ongoing projects here 
at One Golden Square. For those of you that aren’t familiar with Bauer Media, they are a multi-platform 
media group with two main divisions, magazines and radio. Their business is built on influential media 
brands with millions of personal relationships with engaged readers and listeners. 
  
The Absolute Radio Network has never been in better health and we are currently 
trading on record audience and hours numbers, and we are set to have a record year 
for branded content revenues.” 
 
Bauer Media have stated in the press release that “they have a huge respect for the Absolute Radio brand 
and the team here at OGS and recognise the high regard the industry has for us. 
  
We appreciate this is an unsettling time, but it’s essential we remain focused and driven to continue to 
demonstrate why we win so many awards and most recently have been voted the most creative business for 
the second year running in the face of continued speculation.” (http://radiotoday.co.uk/2013/07/absolute-
radio-sale-email-to-all-staff/) 
 
Note: Times of India bought the station in May 2008 from Scottish Media Group (SMG) for £53.2 million. 
SMG had bought the station in 2000 for £225 million! Ginger Media Group (headed by DJ Chris Evans) 
had purchased the station in 1997 and made a personal profit of £75 million from the sale! (various web 
sites). 
 

Other News 
Digital Radio Action Plan …………………………………………………………... 10 July, 2013 
A digital radio future is one step closer today as Communications Minister Ed Vaizey confirmed the 
completion of the Digital Radio Action Plan. 
 

The Minister for Culture, Communications and the Creative Industries met with radio broadcasters at a “Go 
Digital” reception in the House of Commons and confirmed that significant progress had been made in the 
transition to digital radio in the UK. Vaizey confirmed that the Government will announce their decision on 
a future radio switchover at the end of the year and hailed the positive progress in terms of consumers, cars 
and coverage. 
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It was three years ago when Vaizey first announced the Digital Radio Action Plan, 
which includes agreeing a coverage plan for building DAB coverage to match FM, a 
strategic marketing and communications plan and the development of a digital radio 
“kite mark scheme”. 
 

Helen Boaden, Director of BBC Radio, said that the BBC digital radio stations were well loved by listeners 
and that the BBC was continuing to invest in digital content and the expansion of DAB digital radio 
coverage. She welcomed the Government commitment to a decision on radio switchover this year and said 
that this would provide welcome certainty for the industry. 
 
Ford Ennals, CEO of Digital Radio UK, highlighted the importance of radio listening in cars and 
announced that nearly 40% of new cars in the UK now come with digital radio as standard, which compares 
with 25.1% in June 2012, and just 12.1% in June 2011. 
 
He said that major car brands BMW, Mini, Land Rover and Jaguar already have 100% of new cars with 
digital radio as standard and that Ford, Audi, Volvo and Toyota have the majority of their cars with digital 
radio. Mr Ennals also confirmed the Toyota announcement that its leading Lexus brand will have digital 
radio as standard in all new cars from September. 
 
Parliamentarians also heard from John Cresswell, CEO of broadcasting and communications infrastructure 
company Arqiva, who confirmed that DAB digital radio coverage of both national and local stations 
continues to expand and that Ofcom has completed the plan for building out DAB coverage to FM 
equivalence. 
 
Helen Boaden, Director of BBC Radio, says: “The BBC is committed to a digital future for radio and is 
investing in expanding the DAB coverage of our national stations and innovating online to provide a better 
service to listeners: feedback from our successful digital radio coverage of Glastonbury proves yet again 
how much our audiences love digital radio.”  (http://radiotoday.co.uk/2013/07 ed-vaisey-confirms-digital-
plan) 
 

RSL & LPAM News 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games as follows: 
 

Football Club Station September  fixtures October fixtures 
Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 21 Swansea 

 
19 Fulham 
26 Arsenal 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 21 Huddersfield 
 

  1 Watford 
19 Charlton 
 

 

* Additional Cup games will be played – but not yet announced. 
 
Kingstown Radio has equipment failure ……………………………………………. 1 July 2013 
A Hospital radio station needs urgent help to get back on air after a suspected power surge broke 
equipment. Kingstown Radio, which broadcasts to Hull Royal Infirmary and Castle Hill Hospital, has been 
off air for a couple of weeks. 
  
The station, which is manned by more than 40 volunteers and has been running for more than 52 years, 
believes a power surge was to blame. It is estimated the station needs about £8,000 in order to get back up 
and running. 
 
The station gives a 24-hour service and operates on 1350 kHz. It costs about £6,500 a year to run the 
station, including paying for licences and electricity. 
  
Steve Whitt reports the station was back on air on 28 July, 2013. (http://www.thisishullandeastriding.co.uk) 
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Canada 
 580 CFRA Ottawa ON – CP for U4 50/30 kW is on the air (NRC DX News 80/30) 
 850 New, Montréal QC – CP granted for new station, U4 50/22 kW, French sports, co-owned with EE 
   TLK 600 and FF TLK 940 stations to launch this autumn (Tietolman-Tetrault-Pancholy Media via 
   Glenn Hauser, DXLD). 
 900 CKBI Prince Albert SK applies for U1 10/2.8 kW from a new site (NRC DX News 80/29) 
 930 CFBC St John NB has changed format from oldies/classic hits to country. 
  (Phil Rafuse via Bary Davies, mwcircle 26.8.2013) 
 990 CHRF Montréal QC Radio Fierté (Evanov Communications) has a CP for a new station on 990 
   which was due on the air in 2013. It has now applied for U4 50000/10000, on 980 kHz (where 
   CKGM Montreal 990 once was, 20+ years ago). In making this application the station now has 
  also applied for an extra year to get on the air, taking it to Nov. 14. (Andrew Brade, MWN 59/4)  
 1060 CKMX Calgary AB went Comedy on September 12. 
 1570 CKMW Winkler MB now silent. All programming now on 88.9 MHz. (Shawn Axelrod, DX- 
  midAMerica via Barry Davies, mwcircle 7.9.2013) 
 1610 New, Montréal QC. Application for a new station, U1(?) 1/1 kW, ETH format, “Radio Humsafar” 
  (South Asian). (Dan Sys, Shawn Axelrod, WRTH via NRC DX News 80/29) 
  (That`s the frequency recently abandoned by CJWI moving to 1410. (Glenn Hauser, DXLD) 
 
Latest station on Calgary's radio dial replaces country twang with 24-hour jokes 
Come September, Calgary radio station 1060AM will make the jump from yahoos to yuck yucks. As of the 
12th, the radio station will pack in its classic country tunes and re-brand itself as Funny 1060AM, featuring 
stand-up comedy 24 hours a day, seven days a week. 
 

Bell Media Radio Calgary’s brand director Ross MacLeod said the goal is a laugh a minute, as well as some 
of the familiar content listeners expect from their station of choice. 
 

“In between non-stop laughs, Funny 1060AM will offer live weather and traffic updates to help make the 
daily commute smooth,” MacLeod said in a news release. “We are excited to give Calgary something truly  
unique on the dial.” 
 

Funny 1060AM kicks off with Tracy Morgan (Saturday Night Live, 30 Rock) at the Laugh Shop at Hotel 
Blackfoot. The station will showcase stand-up performances by the likes of Jerry Seinfeld, Ellen 
DeGeneres, George Carlin, Chris Rock, Louis C.K., Sarah Silverman and Dennis Miller, according to the 
release. (Damien Wood, Calgary Sun 12.8.2013 via DXLD) 
 
USA 
 850 KICY Nome AK – adds Russian language programming to its religion format (Andrew Brade, MWN 
   59/4 
 1110 WBT Charlotte NC granted STA to test “all-digital” using night facilities between July 31 and 
    October 31. (NRC DX News 80/29) 
 1280 WFAU Gardiner ME is reported silent. Its future as “Fox Sports Maine” seem unlikely (Andrew 
   Brade, MWN 59/4) 
 1520 WWKB Buffalo NY is now “Buffalo’s home for ESPN Radio 15-20 AM”. The change occurred on 
   5th September. (Barry Davies and Andrew Brade, mwcircle 6.9.2013) 
 1650 KYHN “Oklahoma’s Talk Radio, KYHN”, singing ID. Yet I see editors keep showing this as 
   Arkansas, Fort Smith, which is merely its city of license. As I have outpointed repeatedly, KYHN 
   transmitter site and business address are in OK, near or in Sallisaw, and now the station itself claims 
   to be Oklahoman (Glenn Hauser, DXLD) 
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NRC AM Radio Log Update 
 
Wayne Heinen is back with updates to the 34th Edition of the AM Radio Log – you have ordered yours 
already, haven’t you? These are the changes that have been made to the AM Radio Log database in the three 
weeks since the 34th Edition closed on August 15: 
 
 630  KIDD CA Monterey – Slogan: “ESPN 630.” 
 740  WHMT TN Tullahoma – Format: SPT (ex-AC); Slogan: “The Ticket”; Networks become: 
  CS/Jr; Adds // W286BG-105.1 
 790  WLBE FL Leesburg-Eustis – Format: OLD (ex-TLK/BIZ); Delete Slogan: “My790AM”; 
  Network Update: C/Fn. 
 830  WFNO LA Norco – Slogan: “La Caliente 830 AM” (GH). 
 940  WCPC MS Houston – Network Update: IRN/SRN. 
 990  KRSL KS Russell – Slogan: “Hometown Classic Country.” 
1000  WRQR TN Paris – Delete // WMUF-104.7. 
1010  WKJW NC Black Mountain – Format: GOS (was TLK/REL); Slogan Update: “The King’s 
  Radio”; Delete Networks. 
1060  WQOM MA Natick – This is now back on the air, even though listed silent at the FCC CDBS. (FW) 
1060  CKMX AB Calgary – Format: Comedy (ex-C&W); Slogan Update: “Funny 1060.” 
1080  KNDK ND Langdon – Slogan Update: “Info 1080.” 
1200  WJUA FL Pine Island Center – Format: SS:AC (ex-NWS/TLK); Slogan: “Juan AM 1200”; 
  Network now: DG; // WNPL-1460 (TK). 
1200  WXIT NC Blowing Rock – Network Update: C/Sf/TRN/Ru/P. 
1230  KOY AZ Phoenix – Format: BIZ (ex-NOS/JAZZ); Slogan: “Business 1230 KFYI.” 
1230  KELY NV Ely – Format: TLK (ex-OLD). 
1230  KOZA TX Odessa – Format: SS:CHR (ex-Tejano); Slogan: “Radio Extrema.” 
1250  KIKZ TX Seminole – Format: AC was C&W; Drops // KSEM-106.3. 
1260  KLYC OR McMinnville – Slogan: “True Oldies”; Networks: CM. 
1280  WJAY SC Mullins – Adds // W252BL-98.3. 
1290  KCUB AZ Tucson – Network Update: A/CS/Jr. 
1300  WJZ MD Baltimore – Network Update: CS/Jr; Drops // WJZ-FM-105.7. 
1310  WRSB NY Canandaigua – Drops // WASB-1590. 
1320  KKSM CA Oceanside – Slogan: “Radio Revolution.” 
1330  WMLT GA Dublin – Format: SPT:Rock/OLD (ex-UC:AC); Network Update: CS/Jr. 
1340  WFMH AL Cullman – Slogan: “Sports 1340”; Networks to: Al/YSR; Adds // WMCJ-1460. 
1340  WDSR FL Lake City – Adds // W238BW-95.5. 
1340  WAML MS Laurel – Format: UC:GOS/SPT (ex-UC:GOS); Network: YSR. 
1360  WIXI AL Jasper – Format: UC:OLD (ex-TLK/C&W); Slogan: “The Heartbeat of the City”; 
  Adds // WJLD-1400. 
1360  KPXQ AZ Glendale – Slogan: “Faith Talk 1360.” 
1370  WSHV VA South Hill – Format: C&W (ex-UC:OLD); Slogan: “Country Legends 96.7.” 
1400  WJLD AL Fairfield – Format: UC:OLD (ex-UC:OLD/Blues); Slogan: “The Heartbeat of the 
  City”; Drops //W281AB-104.1; Adds// WIXI-1360. 
1400  WKPT TN Kingsport – Format: SPT (ex-OLD); Network: ESPN; Slogan and Group now: 
  //ESPN TriCities (ex-WKPT Radio Network). 
1420  WRCG GA Columbus – Format: NWS/TLK/OLD (ex-NWS/TLK). 
1420  WCED PA Du Bois – Network Update: A/Mt/DR/Ru/P/DrJ/MRN/PRN/CS/Jr. 
1430  KWAP AK Wasilla – Format: Rock/OLD (ex-Silent); Slogan: “Eagle 105.3”; Network: DG 
  Adds // KKNI-105.3. 
1440  WKLV VA Blackstone – Network Update: Vn/FSR. 
1450  WVOM ME Rockland – Format: NWS/TLK (ex-SPT); Slogan: “Voice of Maine”; No longer 
  //WQSK-97.5; no longer Group: //Fox Sports Maine 
1460  WMCJ AL Cullman – Format: SPT (ex-GOS); Slogan: “Sports 1340”; Network Update: 
  Al/YSR; Adds // WFMH-1340. 
1460  WNPL FL Golden Gate – Format: SS:AC (ex-NWS/TLK); Slogan: “Juan 1200 AM”; 
  Networks: DG; Adds // WJUA-1200 (TK) 
1470  KWAY IA Waverly – Slogan: “The Winner.” 
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1490  WRMT NC Rocky Mount – Format: SPT (ex-UC:GOS); Slogan Update: “Sports 1490 AM”; 
  Network: FSR. 
1490  WOPI TN Bristol – Format: SPT (ex-OLD); Network: ESPN; Slogan and Group now: 
  //ESPN TriCities (ex-WKPT Radio Network). 
1520  WSVX IN Shelbyville – Format: CHR (ex-AC). 
1520  WWKB NY Buffalo – Format: SPT (ex-TLK); Slogan Update: “ESPN 1520”; Network 
  Update: ESPN. 
1530  WYMM FL Jacksonville – Format: SS:MEX (ex-SS); Slogan Update: “La Mas Grande.” 
1530  WWDX TN Huntingdon – Format: TLK (ex-SPT); Delete Slogan: “Classic Country The 
  Dixie”; Delete Network: YSR. 
1550  WZUM PA Braddock – Slogan: “The Heart & Soul of Pittsburgh.” 
1570  WECU NC Winterville – Slogan: “The Promise.” 
1570  WQTW PA Latrobe – Adds // WLSW-103.9. 
1580  WHLY IN South Bend – Format: SS:MEX (ex-REL); Slogan: “La Raza”; Drops Network: 
  EWTN. 
1590  WASB NY Brockport – Format: SPT (ex-BIZ); Slogan Update: “Team 1590”; Network 
  Update: CS/Jr; Drops // WRSB-1310. 
1590  WKTP TN Jonesborough – Format: SPT (ex-OLD); Network: ESPN; Slogan and Group 
  now: //ESPN TriCities (ex-WKPT Radio Network). 
 
Radio Cantico Nueva – Website shows the following the question is are these // operations or just 
a network? Radio Cantico Nuevo 910am New York New Jersey (WRKL), Radio Cantico Nuevo 
740am New York Connecticut (WNYH), Radio Cantico Nuevo 1530am New Jersey Centro (WJDM), 
Radio Cantico Nuevo 1440 AM Long Island New York (WNYG). In addition Bruce Conti reported 
WSNR-620 // WNYG-1440 in Vol 80 #29 Anyone in the area with the complete info on this? 
 
Thanks to Shawn Axelrod, Bill Hale, Frank Welch (FW), Terry Krueger (TK) and Glenn Hauser (GH). 
 
Vi fyller sedan med några trevliga illustrationer vi fått från HS resp FD: 
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Puerto Rico 
 1470 WKCK  Orocovis, granted CP for 2.4/3.7 kW (NRC DX News 80/30) 
 1590 WXRF  Guayama silent – pending station sale. Applies for a new site remaining 1/1 kW (NRC DX 
    News 80/30) 
 

Virgin Islands (British) 
780 ZBVI (Extract from a report) “I've gotten word construction on their new 300 foot tower has begun. In 
fact, the tower is standing at about 160 feet. ZBVI is "licensed" for 10,000 Watts but hasn't run that much 
power in years. I'm told they run between 1 kW at 3 kW. As far as I know, stations down there are licensed 
for X amount of power like the US but UNLIKE the USA, if they run under it… that's OK apparently.” 
(Paul B Walker via MWDX 16.8.2013) 
------- 
"Broadcasting from 300 feet high atop Baughers Bay, Tortola... this is radio station ZedBVI." The entire 
300 foot tower is completed and they are back to broadcasting from it instead of the temporary longwire.  
The previous tower was downed by a drunk driver in March. (Paul B Walker, NRC IDXD 80/30) 
(Picture in MV-Eko 53/19 –ed) 
__._,_.___ 
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Argentina 
News from Grupo Radioescucha Argentino – GRA: 
 980  New licence – Gobierno de la Provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy. 
 1000  New licence – La Rioja 
 1130  R Popular – new station. � Montevideo 497, 3⁰ Piso “B”, (C1019ABI) CA Buenos Aires 
 1260  R Amor, San Fernando (BA131) – ex. R Oasis 
 1280  AM 1280 El Sonido de la Gente – new station. � Soberanía Nacional 2945, (B1757KHY) 
   Gregorio de Laferrere, Buenos Aires 
 1380  R Súper Sport, Temperly (BA179) – ex. 1630 kHz 
 1440  New licence – Villa Gesell, Buenos Aires 
 1450  R Banderas – new station. � Autopista Acceso Oeste–Colectora Lado Norte-N⁰ 6589, 
   (B1743NVD) Moreno. 
 1490  New licence, Rivadavia, San Juan 
 1490  R Ciudad de Caá Catí – new station. � José C. Paz 
 1500  AM Entre Mares – new station. � San Clemente de Tuyú, Buenos Aires 
   W: www.amentremares.com.ar 
 1530  LV del Futuro – new station. � Patricias Argentinas 456, (B1721BTD) Parque San 
    Martín, Merlo, Buenos Aires. W: www.am1530.com.ar  E: info@am1530.com.ar 
 1550  R 20 de Agosto – new station. � Francia 2732, (B1854BMD) Longchamps, Buenos 
    Aires. W: www.radio20deagosto.com.ar  E: radio_20deagosto@hotmail.com 
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 1550  R Federal – new station. � La Reja, partido de Moreno, Buenos Aires 
 1580  R Cóndor – new station. � Sófocles 4825, (B1743FFA) Moreno. W:  
   http://radiocondor.listen2myradio.com/ 
 1590  R Sin Fronteras – new station. � Av. Hipólito Yrigoyen 1700, Depto 1, (B1722JMP) 
    Merlo, Buenos Aires. W: www.chamamesinfronteras.com  E: 
    chamamesinfronteras@hotmail.com 
 1630  R Súper Sport, Temperly (BA179) – moved to 1380 kHz 
 1650  R El Mensajero – new station. � Carlos Cazón 2338, (B1755HDH) Rafael Castillo, 
    Buenos Aires. W: www.sendaantigua.com.ar  E: radioelmensajero@hotmail.com  
 1700  R Juventud – new station. � Cjal. José Dans Rey–Calle 26-N⁰742, (B1887ELF) 
    Florencio Varela, Buenos Aires. W: www.siemprechamame.com.ar  E: 
    info@siemprechamame.com.ar 
 
Other news: 
 940  R Excelsior, Monte Grande – ex. 1160 kHz (Marcelo A. Cornachioni) 
 1100  R Mitre – new station. � Pte. Hipólito Yrigoyen 1083, 1⁰ Piso, (W3400ASU) Corrientes. 
   (Marcelo A. Cornachioni) 
 1470  R Mburucuya (BA49) – heard with ID: “R AM 1470” 
 
Brazil 
 820 ZYH572 R Bandeirantes, Goiânia (GO16) – ex. R Jornal. W: http://www.820am.com.br 
   (Cássio Santos in radioescutas@yahoogrupos.com.br) 
 1150 ZYH643 Rede Imaculada, Paracuru (CE47) – via R Cultura (Cláudio Moraes) 
 1180 ZYI797 R Jornal, Vitória de Santo Antão (PE19) – ex. Cultural (Cláudio Moraes) 
 1290  R SIM, Vila Velha (ES24) – ex. R Vila (Cláudio Moraes) 
1330 ZYI600 R Libertad, Castanhal (PA07) – from 930. Logged in Italy by Rocco Cotroneo on  
   1329.983 kHz (Renato Araujo via mw-br@yahoogrupos.com.br) 
 1520 ZYJ499 R Musical, Cantagalo (RJ10) – delete (Dan Goldfarb) 
 
Peru 
 850 OBU3B New licence to Gerson Eloy Carbajal Soto – 1 kW. � Jr. Colonial N⁰ 312, Amarilis, Dept. 
    de Huánuco (MTS) 
 1140 OAM2O New licence to Eleuterio Vásquez González – 5 kW. � Jr. Juan XXIII N⁰ 287, Chota, 
    Dept. de Cajamarca (MTS) 
 1400 OAU2H R Nueva Campesina, Cajamarca (CJ34) – ex. R OAU2H. Logged on 1399.85 by Pedro  
   Arrunátegui 
 1570 OBU3A New licence to Gerson Eloy Carbajal Soto – 1 kW. � Jr. Colonial N⁰ 312, Amarilis, Dept. 
    de Huánuco (MTS) 
 
Venezuela 
E-mail from José Elías Díaz Gómez, Aug 29, to Glenn Hauser, DXLD: 
  

“I plan to find out exactly which AM stations are on the air in Venezuela. Here in the northern part of 
Anzoátegui State the following stations are inactive or have closed for good: 
  

 760 YVQQ R Puerto La Cruz, Puerto La Cruz 
 870 YVRU Unión Radio, Puerto La Cruz 
 970 YV.. Mundial Oriental, Barcelona 
 1210 YVZT R Anzoátegui, Barcelona 
 

It is sad to see these stations disappear and nobody seems to care.” 
 
 
 
 
 
 
 



Det här är tredje avsnittet i en serie minnen skrivna av 
 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan
 
Att DXa började ge utdelning… 
 
När kriget var slut 1945 kom världen och Europa fysiskt mycket närmare oss: Gränserna öppnades mer och 
mer för resor (till en början med avsevärda restriktioner), med flygpostförbindelser och återöppnade 
fartygslinjer. För mig innebar detta att
världen. Att ha en "pen pal" för brevväxling med andra folk blev under de närmaste åren mitt sätt att "resa" 
och lära känna andra kulturer. Jag fick brevvänner bl a i Ungern, Spanien, Island, Ja
Uruguay. Kontakter knöts oftast genom förmedling av radiostationer. Jag skrev naturligtvis en hel del 
rapporter till dem för att berätta vad jag lyssnat på.
 
Att få en bekräftelse från en station i form av ett QSL, gärna med vidhängand
var viktigt särskilt under mina första år som DXare. Mitt festligaste "QSL" från den här tiden var måhända 
när jag någon gång i november 1948 skrev till en mellanvågsstation i Spanien, minns inte vilken det var. 
Jag refererade ett program som sponsrades av "Rucoco", och frågade i brevet vad detta var för något. Svaret 
fick jag någon dag före julafton i form av ett kilotungt paket innehållande Rucoco: det var marzipangodis 
av finaste märke! – Någon verifikation från stationen k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under de här aktuella åren, från början av 1950
känslig för svaga signaler och hade på kortvåg en hygglig bandspridning för att underlätta
ställningen. 
 
Någon stor landjägare eller samlare av QSL från radiostationer blev jag aldrig. Hobbyn gav ändå så mycket 
annat i utbyte, och skicka lyssnarrapporter till alla man lyssnat på krävde för mycket arbete och pengar för 
porton etc. Det insåg jag när jag under ett halvå
summa 67 svar kunde accepteras som QSL. Men visst blev det en och annan station man var ensam om att 
uppvakta, och visst ville man skryta i spalterna över fina fångster eller nyheter från både kort
mellanvåg; med tiden handlade det mest om nyheter på mellanvågen. Men till detta återkommer jag. Jag 
engagerade mig nämligen under en tid starkt i den musik jag hörde från en del stationer. Först litet om 
musikintresset. 
 
Musiken av lokal karaktär från de inhemska ("domestic") radiostationerna lyssnade jag alltså mest på. 
Mot slutet av 40- och början av 50-talet fanns det ingenting som hette världsmusik. Varje land hade sin 
egen folkmusik eller sina egna provinsiella toner, föga påverkade av nutiden
afrikanskt eller amerikanskt påbrå. –
högtidsstunder tack vare musikanternas förmåga att smälta samman olika kulturers musik; denna musik 
utvecklas ständigt och kan föra musikkulturerna närmare varandra. 
lära mig att skilja emellan de olika radioländerna genom att lyssna på musiken. Det gällde alla världens 
radiostationers sändningar avsedda för den egna hemmapubliken, alltså bå
bortsett från de norra länderna, nästan omöjligt att ratta in en station för hemmapublik. 

Det här är tredje avsnittet i en serie minnen skrivna av JER/Jan Erik Räf 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan

När kriget var slut 1945 kom världen och Europa fysiskt mycket närmare oss: Gränserna öppnades mer och 
mer för resor (till en början med avsevärda restriktioner), med flygpostförbindelser och återöppnade 
fartygslinjer. För mig innebar detta att det blev lättare att komma i kontakt med människor runt om i 
världen. Att ha en "pen pal" för brevväxling med andra folk blev under de närmaste åren mitt sätt att "resa" 
och lära känna andra kulturer. Jag fick brevvänner bl a i Ungern, Spanien, Island, Japan, Australien och 
Uruguay. Kontakter knöts oftast genom förmedling av radiostationer. Jag skrev naturligtvis en hel del 
rapporter till dem för att berätta vad jag lyssnat på.  

Att få en bekräftelse från en station i form av ett QSL, gärna med vidhängande foton, turistbroschyrer etc, 
var viktigt särskilt under mina första år som DXare. Mitt festligaste "QSL" från den här tiden var måhända 
när jag någon gång i november 1948 skrev till en mellanvågsstation i Spanien, minns inte vilken det var. 

e ett program som sponsrades av "Rucoco", och frågade i brevet vad detta var för något. Svaret 
fick jag någon dag före julafton i form av ett kilotungt paket innehållande Rucoco: det var marzipangodis 

Någon verifikation från stationen kom aldrig. 

Under de här aktuella åren, från början av 1950-talet, använde jag Philips-mottagaren på bilden. Den var 
känslig för svaga signaler och hade på kortvåg en hygglig bandspridning för att underlätta

or landjägare eller samlare av QSL från radiostationer blev jag aldrig. Hobbyn gav ändå så mycket 
annat i utbyte, och skicka lyssnarrapporter till alla man lyssnat på krävde för mycket arbete och pengar för 
porton etc. Det insåg jag när jag under ett halvår, oktober–mars 1953-54, skickade iväg 160 rapporter varav 
summa 67 svar kunde accepteras som QSL. Men visst blev det en och annan station man var ensam om att 
uppvakta, och visst ville man skryta i spalterna över fina fångster eller nyheter från både kort
mellanvåg; med tiden handlade det mest om nyheter på mellanvågen. Men till detta återkommer jag. Jag 
engagerade mig nämligen under en tid starkt i den musik jag hörde från en del stationer. Först litet om 

från de inhemska ("domestic") radiostationerna lyssnade jag alltså mest på. 
talet fanns det ingenting som hette världsmusik. Varje land hade sin 

egen folkmusik eller sina egna provinsiella toner, föga påverkade av nutidens allmänna rytmer som ofta har 
– Därmed inget ont sagt om populärmusiken idag som kan bjuda på 

högtidsstunder tack vare musikanternas förmåga att smälta samman olika kulturers musik; denna musik 
n föra musikkulturerna närmare varandra. – Men enkelt uttryckt så försökte jag 

lära mig att skilja emellan de olika radioländerna genom att lyssna på musiken. Det gällde alla världens 
radiostationers sändningar avsedda för den egna hemmapubliken, alltså både i öst och väst. I Afrika var det, 
bortsett från de norra länderna, nästan omöjligt att ratta in en station för hemmapublik. 
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Hur det var att DXa för sjuttio år sedan 

När kriget var slut 1945 kom världen och Europa fysiskt mycket närmare oss: Gränserna öppnades mer och 
mer för resor (till en början med avsevärda restriktioner), med flygpostförbindelser och återöppnade 

det blev lättare att komma i kontakt med människor runt om i 
världen. Att ha en "pen pal" för brevväxling med andra folk blev under de närmaste åren mitt sätt att "resa" 

pan, Australien och 
Uruguay. Kontakter knöts oftast genom förmedling av radiostationer. Jag skrev naturligtvis en hel del 

e foton, turistbroschyrer etc, 
var viktigt särskilt under mina första år som DXare. Mitt festligaste "QSL" från den här tiden var måhända 
när jag någon gång i november 1948 skrev till en mellanvågsstation i Spanien, minns inte vilken det var. 

e ett program som sponsrades av "Rucoco", och frågade i brevet vad detta var för något. Svaret 
fick jag någon dag före julafton i form av ett kilotungt paket innehållande Rucoco: det var marzipangodis 

mottagaren på bilden. Den var 
känslig för svaga signaler och hade på kortvåg en hygglig bandspridning för att underlätta stationsin-

or landjägare eller samlare av QSL från radiostationer blev jag aldrig. Hobbyn gav ändå så mycket 
annat i utbyte, och skicka lyssnarrapporter till alla man lyssnat på krävde för mycket arbete och pengar för 

54, skickade iväg 160 rapporter varav 
summa 67 svar kunde accepteras som QSL. Men visst blev det en och annan station man var ensam om att 
uppvakta, och visst ville man skryta i spalterna över fina fångster eller nyheter från både kortvåg och 
mellanvåg; med tiden handlade det mest om nyheter på mellanvågen. Men till detta återkommer jag. Jag 
engagerade mig nämligen under en tid starkt i den musik jag hörde från en del stationer. Först litet om 

från de inhemska ("domestic") radiostationerna lyssnade jag alltså mest på. 
talet fanns det ingenting som hette världsmusik. Varje land hade sin 

s allmänna rytmer som ofta har 
Därmed inget ont sagt om populärmusiken idag som kan bjuda på 

högtidsstunder tack vare musikanternas förmåga att smälta samman olika kulturers musik; denna musik 
Men enkelt uttryckt så försökte jag 

lära mig att skilja emellan de olika radioländerna genom att lyssna på musiken. Det gällde alla världens 
de i öst och väst. I Afrika var det, 

bortsett från de norra länderna, nästan omöjligt att ratta in en station för hemmapublik. – Idag är det väl i 
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Europa inte många regioner som slår vakt om sin "gamla" musik (och dess nödvändiga utveckling), men 
Irland, Grekland, Andalusien och vissa områden på Balkan kanske hör till dem? 
 
Det här var på den tiden då det i en del DX-publikationer ibland nedlåtande skrevs om främmande länders 
musik som "infödingsmusik" eller "tarmgnissel". Och jag minns att någon gång på 40-talet skrev en 
förbryllad insändare i Röster i Radio att Faluns mellanvågsstation på eftermiddagen stördes av en mycket 
besynnerlig musik. Svaret var att det var en indisk station, som ibland slog igenom under perioder då de 
atmosfäriska förhållandena var gynnsamma för mottagning åt sydost. Musiken var av raga-karaktär, sådan 
musik som jag ibland hört på kortvågen och som jag tyckte om. Vad det ibland kunde svänga om den!  
 
Vid början av 50-talet fick jag bekräftelse på att den indiska musiken minsann ingick i en sofistikerad 
musikkultur med gamla anor. Jag råkade nämligen på kortvåg från All India Radio ta in en programserie 
där en musikprofessor berättade på engelska om den indiska musikens uppbyggnad. Det var så komplicerat 
att jag gav upp att försöka förstå den teoretiskt. Men efter mycket lyssnande kunde jag med tiden ta åt mig 
så mycket av denna musiks karaktär att jag kunde skilja de morgonragor som då alltid inledde de indiska 
mellanvågsstationernas morgonsändningar, från de ragor som förekom på kvällarna. Detta skedde när jag 
under ett oräkneligt antal vinternätter lyssnade på indierna när de startade omkring 02 SNT. Jag hade 
nämligen tyckt mig finna att deras hörbarhet indikerade ett speciellt tillstånd i jonosfären som avvek från 
vad som var "normalt". Men det är en annan historia, som var lika intressant som musiken. Jag återkommer 
till detta…  
 
På eftermiddagarna upptäckte jag att det gick att ta in stationer som spelade arabisk musik av olika slag. 
Återigen en musik som tilltalade mig. – Jag lärde mig sålunda att via radion så att säga med öppet sinne ta 
emot de tongångar och rytmer som inte alls lät som vår egen västerländska musik. Och samtidigt upptäckte 
jag att det fanns mycket att utforska på mellanvåg under eftermiddagarna, i samband med solnedgången och 
timmarna närmast därefter. Detta stod det knappast något om i DX-tidskrifterna. 
 
Den arabiska musiken tar sig många uttryck beroende på varifrån man hör den, allt ifrån Bagdad till 
Marocko. Vet inte hur många versioner det finns av den arabiska lutan, ouden. Och sången… När "Österns 
Stjärna" Oum Kalthoum (det finns ett tiotal transkriptioner av hennes namn) under några årtionden gav sina 
konserter som gick live över radion i Kairo, gav hon även mig några oförglömliga fredagskvällar när hon 
sjöng för hela arabvärlden.  
 
Främmande österländsk musik… Kinesiska operan! Vilken DXare har inte stött på den enkla variant av 
gammalt fint kinesiskt märke som under "kulturrevolutionen" fyllde Kina-etern med musik till 
morgongymnastiken!  
 
Innan jag började lyssna på österländsk musik lyssnade jag nog mest på hemmaprogrammen över 
mellanvågsstationerna i länderna på Balkan. Samtidigt upptäckte jag den rika folkmusiken i Spanien, 
särskilt den i Andalusien, och därifrån var steget inte långt till den delvis besläktade musiken i Karibien och 
Sydamerika.  
 
För att få tillgång till grammofonskivor från utlandet – det här var innan det fanns bandspelare i marknaden 
– så bytte jag skivor med några brevvänner. Jag tillverkade en stabil trälåda av lätt träslag som precis kunde 
rymma upp till tre stycken 78-varvs grammofonskivor. Per båt eller flygfrakt (i de flesta fall till överkomlig 
taxa) kunde jag skicka svensk musik och få musik tillbaka. Jag har kvar några skivor, bl a tidig brasiliansk 
musik, tango m m från Argentina, samt några isländska barnvisor plus den stora isländska schlagern Á 
morgun komponerade av min dåtida brevvän i Reykjavik Ingibjörg Thorbergs, idag en 85-årig ikon i 
Reykjavík. 
 
Andalusien… Det började väl med det märkliga förhållandet att stationen i Sevilla ibland kunde pressa sig 
upp till hörbar styrka på nattkröken. Den var en av få spanska mellanvågsstationer som ibland hördes. Det 
skedde endast när de oss närbelägna starka europeerna vanligtvis stängde för natten kl 23 eller vid midnatt. 
Sevilla avvek helt från kontinentens vanliga programstil, såtillvida att man under timmarna efter kl 23 
direktsände dels flamenco, dels föreställningar av typen kabaret eller en sorts musikal (spansk zarzuela 
lärde jag mig långt senare) livligt påhejade av publiken till fram emot 2- 3-tiden på natten. Jag minns att en 
populär artist hette Lola Flores, skaffade småningom några skivor med henne.  
 



Påskveckan var ett stort undantag i Sevilla. Jag hade då påsklov och kunde ha hörlurarna på mig hela natten 
igenom. Då lät det extremt konstigt: en sorglig musik jämmerligt spelad av bleckblåsare, ibland avbruten av 
entoniga solosånger som påminde om flamenco, och ibland publiksorl. Jag begrep ingenting. Detta måste 
undersökas! 
 

till personalen med tack för dansen.
 

I detta lilla häfte 15x11 centimeter här ovan till vänster, 
massa kuponger som kunde lösas in m
Häftet jag köpte hos SJ omfattade 4.000 kilometer och kostade 1.120 pesetas och 40 centimos.
  
I Sevilla blev det bara tid för övernattning för att på morgonen ta tåg vidare mot Gr
påtagligt intryck av Sevilla, men kände ändå på något konstigt sätt att det här var en stad för mig. 
Följaktligen bestämde jag mig för att åka tillbaka. Det skedde 39 år senare. Då var det påsk som följdes av 
invigningen av den stora världsutställningen 1992, kanske någon minns den svenska paviljongen med den 
gråtande Gösta Ekman, paviljongen som sedan blev Måltidens hus i Grythyttan.
 
Vid detta påskbesök i Sevilla fick jag äntligen veta vad man har för sig i stan under påskveckan. Det 
handlar om sammanlagt 58 religiösa processioner som genomförs av lekmän från stans alla församlingar 
och några andra organisationer, vilka samlar drygt 60.000 deltagare, tio procent av stans befolkning. De 
åtföljs av stora orkestrar bestående mest av gamla bl
påminna om Jesu lidande och död på korset. Ibland står en zigenare på en balkong och ropar ut sin smärta i 
en sångform som kallas saéta. Allt detta var vad jag hade hört på radio 40 år tidigare!
 
Jag återkom bl a vid påsktid flera gånger senare för att studera processionerna och även för att videofilma 
dem, senaste (sista?) gången 2008. Jag redigerade det hela till ett litet visningsprogram. 
Suécia soy yo el mas aficionado de las processiones d
man kan uppleva tack vare Mellanvågen!
 
Min reaktion mot uppfattningen att den främmande musiken var infödingssånger och tarmgnissel 
resulterade i att jag gav denna uppfattning en känga när jag fick tillfä
dagstidning. Det skedde vid den tiden när snart sagt varje tidning minst en gång per månad behandlade 
kortvågslyssning. Det låter idag otroligt, men DXing hade då blivit en allmänt känd hobby, som främst 
vände sig till de unga. Och dem ville ju tidningarna inrangera i sin läsekrets. Vilken tidning det var: Jo, 
syndikalisternas Arbetaren! Där hade jag en f d skolkamrat som var volontär på tidningen (det var innan det 
fanns journalisthögskolor) och han fixade så att ä
 

Påskveckan var ett stort undantag i Sevilla. Jag hade då påsklov och kunde ha hörlurarna på mig hela natten 
ät det extremt konstigt: en sorglig musik jämmerligt spelad av bleckblåsare, ibland avbruten av 

entoniga solosånger som påminde om flamenco, och ibland publiksorl. Jag begrep ingenting. Detta måste 

Följaktligen köpte jag sommaren 1953 ett häf
kilométrico hos SJ för två personer, med kuponger tillräckligt 
för att successivt lösa in färdbiljetter för en 14
runt hela Spanien från Irún till Barcelona (varifrån flyg bokats 
till Sverige). Det var en rundtur i ofta 40
av augusti med uppehåll i bl a Madrid, tre städer i Extremadura, 
samt Sevilla, Granada och Alicante.  
 
Ett första uppehåll gjordes i Pamplona i norr. Dagen efter 
ankomsten började San Fermin, då man släppte loss tjurar på 
avspärrade gator. Jag hade väl läst om detta i Hemingways 
"Och solen har sin gång" som utkommit 25 år tidigare. Blåögt 
skulle första kvällen firas i stans centrala danshak. Det visade 
sig vara en tillställning där bara unga män deltog. Det var 
testosteronstinna vitklädda machokillar i röda halsdukar som 
fridansade jotas aragonesas parvis mot varandra för att egga 
upp sitt mod inför det förestående mötet med tjurarna klockan 
åtta påföljande dags morgon. Min medföljande hustru, en 
svensk blondin bidrog allt för mycket till upphe
fick snabbt men värdigt lämna lokalen med några vänliga ord 

till personalen med tack för dansen. 

här ovan till vänster, fanns, förutom foton av mig och min hustru, en 
massa kuponger som kunde lösas in mot tågbiljetter i 2 klass. Det fanns tre klasser i de flesta tåg i Spanien. 
Häftet jag köpte hos SJ omfattade 4.000 kilometer och kostade 1.120 pesetas och 40 centimos.

I Sevilla blev det bara tid för övernattning för att på morgonen ta tåg vidare mot Granada. Fick inget 
påtagligt intryck av Sevilla, men kände ändå på något konstigt sätt att det här var en stad för mig. 
Följaktligen bestämde jag mig för att åka tillbaka. Det skedde 39 år senare. Då var det påsk som följdes av 

dsutställningen 1992, kanske någon minns den svenska paviljongen med den 
gråtande Gösta Ekman, paviljongen som sedan blev Måltidens hus i Grythyttan. 

Vid detta påskbesök i Sevilla fick jag äntligen veta vad man har för sig i stan under påskveckan. Det 
dlar om sammanlagt 58 religiösa processioner som genomförs av lekmän från stans alla församlingar 

och några andra organisationer, vilka samlar drygt 60.000 deltagare, tio procent av stans befolkning. De 
åtföljs av stora orkestrar bestående mest av gamla blåsinstrument och sorgstämda trummor, allt för att 
påminna om Jesu lidande och död på korset. Ibland står en zigenare på en balkong och ropar ut sin smärta i 
en sångform som kallas saéta. Allt detta var vad jag hade hört på radio 40 år tidigare!

m bl a vid påsktid flera gånger senare för att studera processionerna och även för att videofilma 
dem, senaste (sista?) gången 2008. Jag redigerade det hela till ett litet visningsprogram. 
Suécia soy yo el mas aficionado de las processiones de la Semana Santa en Sevilla (ok, HK?)
man kan uppleva tack vare Mellanvågen! 

Min reaktion mot uppfattningen att den främmande musiken var infödingssånger och tarmgnissel 
resulterade i att jag gav denna uppfattning en känga när jag fick tillfälle att skriva ett antal DX
dagstidning. Det skedde vid den tiden när snart sagt varje tidning minst en gång per månad behandlade 
kortvågslyssning. Det låter idag otroligt, men DXing hade då blivit en allmänt känd hobby, som främst 

till de unga. Och dem ville ju tidningarna inrangera i sin läsekrets. Vilken tidning det var: Jo, 
syndikalisternas Arbetaren! Där hade jag en f d skolkamrat som var volontär på tidningen (det var innan det 
fanns journalisthögskolor) och han fixade så att även denna tidning följde med i DX-
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Påskveckan var ett stort undantag i Sevilla. Jag hade då påsklov och kunde ha hörlurarna på mig hela natten 
ät det extremt konstigt: en sorglig musik jämmerligt spelad av bleckblåsare, ibland avbruten av 

entoniga solosånger som påminde om flamenco, och ibland publiksorl. Jag begrep ingenting. Detta måste 

Följaktligen köpte jag sommaren 1953 ett häfte billete 
kilométrico hos SJ för två personer, med kuponger tillräckligt 
för att successivt lösa in färdbiljetter för en 14-dagars tågtur 
runt hela Spanien från Irún till Barcelona (varifrån flyg bokats 
till Sverige). Det var en rundtur i ofta 40-gradig värme i början 
av augusti med uppehåll i bl a Madrid, tre städer i Extremadura, 

Ett första uppehåll gjordes i Pamplona i norr. Dagen efter 
ankomsten började San Fermin, då man släppte loss tjurar på 

g hade väl läst om detta i Hemingways 
"Och solen har sin gång" som utkommit 25 år tidigare. Blåögt 
skulle första kvällen firas i stans centrala danshak. Det visade 
sig vara en tillställning där bara unga män deltog. Det var 

okillar i röda halsdukar som 
fridansade jotas aragonesas parvis mot varandra för att egga 
upp sitt mod inför det förestående mötet med tjurarna klockan 
åtta påföljande dags morgon. Min medföljande hustru, en 
svensk blondin bidrog allt för mycket till upphetsningen, så vi 
fick snabbt men värdigt lämna lokalen med några vänliga ord 

fanns, förutom foton av mig och min hustru, en 
ot tågbiljetter i 2 klass. Det fanns tre klasser i de flesta tåg i Spanien. 

Häftet jag köpte hos SJ omfattade 4.000 kilometer och kostade 1.120 pesetas och 40 centimos. 

anada. Fick inget 
påtagligt intryck av Sevilla, men kände ändå på något konstigt sätt att det här var en stad för mig. 
Följaktligen bestämde jag mig för att åka tillbaka. Det skedde 39 år senare. Då var det påsk som följdes av 

dsutställningen 1992, kanske någon minns den svenska paviljongen med den 

Vid detta påskbesök i Sevilla fick jag äntligen veta vad man har för sig i stan under påskveckan. Det 
dlar om sammanlagt 58 religiösa processioner som genomförs av lekmän från stans alla församlingar 

och några andra organisationer, vilka samlar drygt 60.000 deltagare, tio procent av stans befolkning. De 
åsinstrument och sorgstämda trummor, allt för att 

påminna om Jesu lidande och död på korset. Ibland står en zigenare på en balkong och ropar ut sin smärta i 
en sångform som kallas saéta. Allt detta var vad jag hade hört på radio 40 år tidigare! 

m bl a vid påsktid flera gånger senare för att studera processionerna och även för att videofilma 
dem, senaste (sista?) gången 2008. Jag redigerade det hela till ett litet visningsprogram. – Creo que en 

e la Semana Santa en Sevilla (ok, HK?)  – Tänk vad 

Min reaktion mot uppfattningen att den främmande musiken var infödingssånger och tarmgnissel 
lle att skriva ett antal DX-krönikor i en 

dagstidning. Det skedde vid den tiden när snart sagt varje tidning minst en gång per månad behandlade 
kortvågslyssning. Det låter idag otroligt, men DXing hade då blivit en allmänt känd hobby, som främst 

till de unga. Och dem ville ju tidningarna inrangera i sin läsekrets. Vilken tidning det var: Jo, 
syndikalisternas Arbetaren! Där hade jag en f d skolkamrat som var volontär på tidningen (det var innan det 

-trenden. 
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Tillåt mig citera vad jag en gång skrev i en klubbtidning om två av mina trevligaste minnen av DXingen. 
Det första passar in här eftersom det handlar om musiken. Det hände julnatten 1953, då förhållandena i 
Kuba nog var ganska annorlunda dem som råder idag… 
"Julnatten 1953. Start klockan 01. Midnattsmässorna från europeerna har det besvärligt, ty starka 
transatlantiska stationer pressar sig igenom. Värst är det på de höga våglängderna 550-800 kc/s.  
 
– På 640 kc får man via CBN höra hur julen firas vid en kanadensisk väderleksstation i närheten av 
Nordpolen. "Silent night, holy night"… Gång på gång ljuder denna, i Crosbys tappning omväxlande med 
orkesterversion. 
 
Aldrig är de nordamerikanska stationerna så lätta att rapportera som under julnatten. Kl 03.56 noteras 
sången över WAPA San Juán, Puerto Rico 680 kc, som denna natt i timtal dundrar in med QSA4-5. Några 
minuter senare hörs den även över WKAQ i samma stad på 580 kc, följd av ölreklam. 
 
– Grannlandet Dominicanas HI3T 620 kc håller en sansad takt, natten till ära. Bara stillsamma mambo 
boleros, till exempel "Adiós, ya me voy". I likhet med övriga stationer denna otroliga natt ligger styrkan 
nästan aldrig under QSA3. Men vid 4-tiden får HI3T sällskap på frekvensen: Radio Carácas anrop blandar 
sig med "La Voz Dominicana", och litet senare blir blandningen treenig, då en (tyvärr oidentifierad) kuban 
spelar mambon "Cuba hermosa". 
 
– Kuba… Detta sällsynta MV-land (det var på den tiden svårfångat) tar denna natt skadan igen. En 
"vanlig" lyssnare som dennas morgon slår på radion vid 5-, 6-tiden skulle säkert bli förvånad över att det 
hörs så många stationer på mellanvågen. Ty rena europastyrkor har de, alla kubanerna. "Aquí Cirquito 
CMQ de Radiocentro" går in utan ansträngning kl 05.00 över både Havannasändaren på 630 kc och 
relästationen i Santa Clara på 640 kc. Andra kubaner som går fint är CMHI (570), CMCY (590) och CMBC 
(690). Musiken från Kuba denna natt är en överraskning. Den består av ytterst melodiska och rikt 
facetterade julmelodier av folklig typ som jag aldrig förr hört från Latinamerika. Det mest fascinerande är 
kanske orkestersättningen, där en flöjt spelar huvudrollen.  
 
– Stationerna myllrar, varje kanal är upptagen. Många förblir anonyma, några identifieras, t ex VOCM 
(New Foundland 590 kc), CJFX (580), CFCY (630), WOR (710) och WGN (720)." 
 
Ovan skrev jag att jag skulle skryta med fångster… Som motvikt mot de musikaliskt stillsamma fångsterna 
julnatten 1953 återger jag ur samma artikel vad jag skrev om juldagen 1954. Då hade jag fått smak för 
östliga stationer som dök upp hos mig i massor under de här åren då det var topp i den elvaåriga 
mellanvågscykeln. 
 
"Juldagen 1954. Förutom att bjuda på excellenta Amerika-konditioner på natten var denna dag en av mina 
bästa ifråga om radiovågor österifrån. Vid sidan av de vanliga ryssarna i Asien och indierna noterade jag ett 
dussin andra, många nykomlingar. Peking gick förstås på 640 kc, så pass kraftigt under Prag vid 15-tiden 
att den stundtals bröt igenom tjecken. Kina-program hördes även på eftermiddagen och omkring midnatt på 
680, 1300, 1320 och 1430 kc. Taiwan sände körsång till kl 15 över 125-kilowattaren BED2 på 750 kc.  
 
– Men även Japan, som numera är så gott som förvunnet, bröt igenom. På 830 kc (JOBB Osaka) sjöng en 
damkvartett strax före kl 15 något som liknade julsånger. JOLF (1310) var den ojämförligt starkaste. Från 
omkring 15.15 och en hel timme framåt höll den nästan konstant en styrka på QSA 4-5. Men eftersom 
programmet bestod av oförberedda talares klubb, var det lite krångligt med rapporten… Andra japaner var 
JONR (1130) och JOTB (1330). 
 
– På 1320 kc avslöjade mellanvågen sina möjligheter när den är som allra bäst (dvs under 
solfläcksminimum). Här slog först Kinas Wuhan igen butiken strax före kl 15. Kvar låg då en svag station 
som talade japanska. Enligt WRH fanns det tre NHK-relän med 250 watt vardera, som alla sände samma 
program, en uppgift som på min brevförfrågan bekräftades från NHK. När dessa slagit igen med anrop och 
nationalsång kl 15.33 fanns det fortfarande två (synkroniserade) och ytterst svaga stationer kvar på 
frekvensen. Programdetaljerna var för oklara för att bidra till identifiering eller acceptabel rapport, men 
aktuella listor kunde för denna tid på dagen som troliga stationer endast ange en AFN-sändare i Korea samt 
en station i Perth i Västaustralien. – Det är omöjligt att säga något om de två stationernas identitet. Men de 
jonosfäriska förhållandena denna dag var så exceptionella att det borde ha varit möjligt att även ta västra 



Australien på mellanvåg. Vid 15-tiden råder det vid denna tid på året mörker hela vägen därifrån till 
Sverige via den "närmaste" vägen över Asien."
 
 
I ett tidigare avsnitt har jag nämnt att jag linjerade upp en bok med rejält utrymme där jag kunde införa a
som var intressant på frekvenserna. Här återger jag det som under några år noterades i denna bok på 
frekvensen 1320 kHz. I kolumnen närmast till höger om stationsnamnet noterade jag när jag själv hörde 
stationen. I tre kolumner därefter hänvisas till u
kolumnerna till höger: De anger när stationen hörts enligt Etersvep, med
HN=Henrik Nilsson (Klemetz), SD=Staffan Danell, 
Ericson och OJ=Odd Johansson (Påg).
 

 
 
 
 
 
 

tiden råder det vid denna tid på året mörker hela vägen därifrån till 
Sverige via den "närmaste" vägen över Asien." 

I ett tidigare avsnitt har jag nämnt att jag linjerade upp en bok med rejält utrymme där jag kunde införa a
som var intressant på frekvenserna. Här återger jag det som under några år noterades i denna bok på 
frekvensen 1320 kHz. I kolumnen närmast till höger om stationsnamnet noterade jag när jag själv hörde 
stationen. I tre kolumner därefter hänvisas till utländska källor. Intressantast är väl idag de två sista 
kolumnerna till höger: De anger när stationen hörts enligt Etersvep, med uppgift om vem DXaren var:
HN=Henrik Nilsson (Klemetz), SD=Staffan Danell, IG=Inge Gustafsson, LR=Lars Rydén, BE=Bengt 

och OJ=Odd Johansson (Påg).   
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tiden råder det vid denna tid på året mörker hela vägen därifrån till 

I ett tidigare avsnitt har jag nämnt att jag linjerade upp en bok med rejält utrymme där jag kunde införa allt 
som var intressant på frekvenserna. Här återger jag det som under några år noterades i denna bok på 
frekvensen 1320 kHz. I kolumnen närmast till höger om stationsnamnet noterade jag när jag själv hörde 

tländska källor. Intressantast är väl idag de två sista 
uppgift om vem DXaren var: 

Lars Rydén, BE=Bengt 
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Sommarträffen 2013 i Pörkenäs 

                                                    Per-Johan Nylund via Thomas Hulten 
 

Fredagen den 19 juli 2013 tillbringades vid TH:s villa i Pörkenäs, Jakobstad. Det var den traditionella 
sommarsamlingen för DX-are från Svenskfinland som mötte upp och i år var det idel kända ansikten som sågs. 
14 själar kom med deltagare både från Finland och från Sverige. 
 

Sedvanligt program bestod av mingel och diskussioner, bastubad för de hugade och dopp i det 17-gradiga havet 
för de mest modiga samt korvgrillning med tillhörande tilltugg. För grillning och framdukning stod TH. Äkta 
Jakobstadskorv och potatissallad stod på menyn och alla lät sig väl smaka. 
 

I kammaren hade TH sin Perseus stående som åter startats upp på ny dator med hjälp av Torolf. Win 8 kräver 
visst lite extra mekande innan det fungerar.  Ett intresserat gäng satt där och provlyssnade och efter försäkran att 
Perseus är lika bra som en NDR-535 blev åtminstone RG och undertecknad lite sugen på en dylik apparat. Idag 
kan man väl säga att SDR-mottagare har blivit norm för mottagare bland DX-are. 
 

Det obligatoriska fotot på trappan klarades snabbt av och alla höll god min. Bäst lyckades kanske MF med sitt 
fotograferande genom att med sitt historieberättande få församlingen att skratta. Inte en sommarträff utan ett 
antal av MF:s roliga och underfundiga historier. Själv hade jag stort nöje att höra hans utläggning om hans 
vistelser i vår by när han var ung gosse. 
 

En liten solskenshistoria hördes också i minglet. Vem som berättade minns jag inte men tonårsdottern i familjen 
hade visst blivit intresserad av farsans 525:a och flyttat in den i sitt rum för att provlyssna. Månne återväxten fått 
ett spirande frö? Det skulle behövas för medelåldern ökar för varje år och redan nu är det väl få som är under 50 
år. 
 

Vädret var oss nådigt. Uppehåll, friska vindar till havs som höll myggen borta även om själva villan låg i lä. 
Läget för villan är en av de allra bästa på västkusten med vacker tallskog runt om, vilda klippor vid stranden, 
perfekt badvik och milsvid utsikt mot öppna havet. 
 

Guzzes frågesport begicks vid midnatt. Efter en fruktansvärt jämn kamp, med paus för behandling av en del 
protester, avgick JE med segern. Vi bugar djupt och skakar våra antenner i ödmjuk beundran. Stort tack till GS! 
 

Jag tror vi alla som var med får ge TH ett stort tack som upplät sitt sommarresidens för oss och även agerade 
värd på det sympatiska sätt som är hans kännetecken. Idag kan man väl säga att sommarträffen är 
huvudaktiviteten i förbundets verksamhet. Annars sitter vi hemma i våra stugor och lyssnar, några med längre 
uppehåll, andra mera flitiga som t.ex. RG. 
 

I den sen kvällningen bröt RG och undertecknad upp och styrde söderut på en mindre väg mot Socklot som TH 
rekommenderade. 17 km färdväg och säkert lika många minuter restid sparade vi. Om Gud vill och TH 
fortfarande finner nöje i att arrangera sommarträffen återvänder vi nästa sommar på samma väg. Ett Stort Tack 
för en trevlig kväll! 
 

Nedre raden från vänster: Henri Ekman, Jan Ehnvall, Anders Willför och Roger Granholm. Övre raden likaså 
från vänster: Sixten Nyman, Gustaf Sundgren,  Per-Ole Stenman, Anders Willman, Sten Nygård, Magnus Finne, 
Ronny Klemets, Torolf Johnsson och Per-Johan Nylund. Bakom kameran: TH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sid 27 

A Quest to Save AM Before It’s Lost in the Static 
Edward Wyatt, The New York Times 8.9.2013 via UQ 

 
WASHINGTON - Is anyone out there still listening? 
  
Ajit Pai, the Republican on the F.C.C., called AM radio “the audible core of our national culture.”  
 
The digital age is killing AM radio, an American institution that brought the nation fireside chats, Casey 
Kasem’s Top 40 and scratchy broadcasts of the World Series. Long surpassed by FM and more recently 
cast aside by satellite radio and Pandora, AM is now under siege from a new threat: rising interference from 
smartphones and consumer electronics that reduce many AM stations to little more than static. Its audience 
has sunk to historical lows. 
  
But at least one man in Washington is tuning in. 
  
Ajit Pai, the lone Republican on the Federal Communications Commission, is on a personal if quixotic 
quest to save AM. After a little more than a year in the job, he is urging the F.C.C. to undertake an overhaul 
of AM radio, which he calls “the audible core of our national culture.” He sees AM - largely the realm of 
local news, sports, conservative talk and religious broadcasters - as vital in emergencies and in rural areas.  
“AM radio is localism, it is community,” Mr. Pai, 40, said in an interview. 
  
AM’s longer wavelength means it can be heard at far greater distances and so in crises, he said, “AM radio 
is always going to be there.” As an example, he cited Fort Yukon, Alaska, where the AM station KZPA 
broadcasts inquiries about missing hunters and transmits flood alerts during the annual spring ice breakup.  
“When the power goes out, when you can’t get a good cell signal, when the Internet goes down, people turn 
to battery-powered AM radios to get the information they need,” Mr. Pai said. 
  
He admits to feelings of nostalgia. As the son of Indian immigrants growing up in small-town Parsons, 
Kan., he listened to his high school basketball team win a 1987 championship, he said. “I sat in my 
bedroom with my radio tuned into KLKC 1540,” he recalled. On boyhood family road trips across the wide 
Kansas plains, he said, AM radio “was a constant companion.” 
  
But that was then. In 1978, when Mr. Pai was 5, half of all radio listening was on the AM dial. By 2011 
AM listenership had fallen to 15 percent, or an average of 3.1 million people, according to a survey by 
Veronis Suhler Stevenson, a private investment firm. While the number of FM listeners has declined, too, 
they still averaged 18 million in 2011. (The figures are averages based on measuring listeners every 15 
minutes.) 
  
Although five of the top 10 radio stations in the country, as measured by advertising dollars, are AM - 
among them WCBS in New York and KFI in Los Angeles - the wealth drops rapidly after that. In 1970 AM 
accounted for 63 percent of broadcast radio stations, but now it accounts for 21 percent, or 4,900 outlets, 
according to Arbitron. FM accounts for 44 percent, or 10,200 stations. About 35 percent of stations stream 
content online. 
  
“With the audience goes the advertising revenues,” said Milford Smith, vice president for radio engineering 
at Greater Media, which owns 21 stations, three of them AM. “That makes for a double whammy.”  
Nearly all English-language AM stations have given up playing music, and even a third of the 30 Major 
League Baseball teams now broadcast on FM. AM, however, remains the realm of conservative talk radio, 
including roughly 80 percent of the 600 radio stations that carry Rush Limbaugh. Talk radio has helped 
keep AM alive. 
  
“If it had to rely on music,” said Michael Harrison, editor and publisher of Talkers magazine, “AM radio 
would be dead.” 
  
But why try to salvage AM? Critics say its decline is simply natural selection at work, and many now 
support converting the frequency for use by other wireless technologies. A big sign of AM’s weakness is 
that one hope for many of its stations may be channeling their broadcasts onto FM. 
 
Not so fast, said Mr. Pai, who has been pushing the F.C.C.’s interim chairwoman, Mignon Clyburn, to put 
the revitalization of AM high on the agency’s agenda. 
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“I’m obviously bullish on next-generation technology,” Mr. Pai said. “But I certainly think there continues 
to be a place for broadcasting and for AM radio.” 
  
Mr. Pai said he was not promoting AM to advance conservative talk radio, but part of his prescription 
treads a traditional Republican path. He wants to eliminate outdated regulations, for example, like one that 
requires AM stations to prove that any new equipment decreases interference with other stations, a 
requirement that is expensive, cumbersome and difficult to meet. 
  
Mr. Pai also wants to examine a relatively new technology known as HD Radio, which has allowed some 
stations to transmit a digital signal along with their usual analog wave, damping static. (HD Radio is a 
brand name; it does not stand for high definition, as in HDTV.) But some critics still fault the F.C.C. for 
allowing too many broadcasters to crowd into a relatively narrow AM band of airwaves. 
  
In the longer term, Mr. Pai said, the F.C.C. could mandate that all AM stations convert to digital 
transmission to reduce interference. Such a conversion, however, would cost consumers, who would have 
to replace the hundreds of millions of AM radios that do not capture digital transmissions. 
  
Finally, Mr. Pai wants the F.C.C. to consider what are called FM translators, which send duplicate AM 
broadcasts over FM airwaves and help to reduce interference. In 2009, the F.C.C. granted permission to 
AM stations to use such translators. 
  
“Our business has improved rather dramatically” since the conversion to dual bands, said Bud Walters, 
owner of Cromwell Group, which operates 23 stations in four states, six of them on the AM band and five 
of which share translators. 
  
The F.C.C. has said it is behind Mr. Pai, although it is a long way from committing to the overhaul he 
envisions. In August the commission approved a measure requiring the builders of any new radio tower to 
compensate an AM station if the tower interferes with the station’s broadcast. 
  
Some station owners want more. David Honig, the president of the Minority Media and 
Telecommunications Council, said that the F.C.C. had before it 37 proposals that would expand 
opportunities for minority ownership but do not require giving minority-owned radio groups special rights. 
Two-thirds of minority-owned radio stations broadcast on AM. 
  
The reality, however, is that even if the F.C.C. reduces regulation and provides compensation for AM 
stations, it cannot repeal the laws of physics. 
  
Nearly every recently manufactured electronic consumer product - not just proliferating smartphones but 
televisions, home air-conditioning systems, refrigerators, computers and even energy-saving fluorescent 
light bulbs — emits radio signals that can interfere with AM broadcasts. 
  
The economic boom of the 1980s and 1990s also contributed to the problem with an increase in the 
construction of tall buildings in suburban areas and beyond, blocking AM signals. Another issue is that the 
F.C.C. requires most stations to turn off or greatly reduce signals at night, a rule aimed at keeping high-
powered AM stations from interfering with smaller local ones. 
  
(The rule, which hardly engenders loyalty among listeners, was adopted because of the way radio waves in 
the AM frequency travel. Once the sun goes down, AM signals bounce off the ionosphere and reflect back 
down to earth hundreds of miles from where they originated. That is why listeners of WRDN-AM (1430) in 
Durand, Wis., for example, on some nights discover they are inadvertently tuned in to a broadcast from St. 
Louis.) 
  
Mr. Pai said that unless the problems with AM radio were fixed, people would keep fleeing. “There are 
plenty of other options,” he said. “They will switch the dial to something else.” 
 
På nedanstående länk finns även intressanta läsarreaktioner att läsa: 
http://www.nytimes.com/2013/09/09/us/a-quest-to-save-am-radio-before-its-lost-in-the-static.html?_r=0  
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Radio România – Antena Braşovului 
 

 

CB: QSL från Antena Braşovului 1197 kHz. 
Stationen är numera nedlagd pga ekonomiska 
orsaker.  
  
  

 

JOUR Nagasaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOB: QSL-kort från JOUR 1233 Nagasaki som trevligt nog kom med posten 
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